
Logística e sistemas de horário sincronizado

Ao instalar um sistema de relógios sincronizados em um estabelecimento de logística, os funcionários podem cumprir a programação no prazo, saber a 

hora exata em todos os departamentos e reduzir o tempo gasto com manutenção. Quer a empresa de logística precise transportar mercadorias, inventariar 

produtos ou armazená-los, um sistema de relógios sincronizados aumentará as chances de que ela forneça com eficiência essas soluções aos clientes.

Em qualquer segmento de mercado, a logística desempenha um papel vital nos negócios de empresas de qualquer tamanho. As organizações precisam 

entregar e receber mercadorias para satisfazer os clientes e manter a lucratividade. Um componente principal que as empresas de logística devem levar 

seriamente em consideração é o tempo. Apesar de parecer uma coisa simples, o controle dos horários e a logística funcionam em conjunto para ajudar muitas 

organizações a atingir o sucesso.  Para construir e manter o relacionamento com os clientes, é importante que a empresa de logística cumpra suas tarefas da 

maneira mais eficiente possível. Seja a entrega comercial ou pessoal, cumprir os prazos é a chave para construir relacionamentos duradouros com os clientes.

Um sistema de horário sincronizado pode oferecer muitos benefícios a empresas de logística, como:

• Horário uniforme e preciso - entregar os itens de um cliente no prazo, transportar o produto até determinado destino e garantir que os produtos de uma 

empresa estejam prontos para ser coletados são apenas algumas tarefas que uma empresa de logística desempenha diariamente. A implantação de sistema 

de horário sincronizado em uma empresa de logística pode ajudar a garantir a rapidez dos serviços, além de estabelecer relacionamentos duradouros com 

os clientes. O principal benefício da instalação de um sistema de relógios sincronizados é que todos os funcionários operam ao mesmo tempo. Isso também 

ajuda a garantir que todos os pedidos de clientes sejam satisfeitos dentro do prazo. Além disso, os sistemas de horário sincronizado da Sapling são atualizados 

automaticamente nas mudanças de horário de verão ou quando falta energia repentinamente. Em vez de designar funcionários para ajustar todos os relógios 

do local, os gerentes e empregados podem se dedicar à realização das tarefas necessárias.

• Recursos de fuso horário - é comum que uma empresa de logística tenha negócios em vários países diferentes e em fusos horários diferentes. A Sapling 

oferece um relógio de fuso horário que mostra o horário no local onde você está e em outras regiões ou países do mundo. Para gerenciar as entregas e 

coletas que ocorrem em vários fusos horários, a instalação de um relógio de fuso horário aumenta significativamente o planejamento e a organização dessas 

tarefas. A implantação de um relógio de fuso horário permite que a empresa de logística planeje quando uma mercadoria chegará ao destino ou deve ser 

coletado em determinado local para garantir que o prazo da entrega seja cumprido. Um relógio de fuso horário permite total consciência do horário em todas 

as regiões onde os negócios estão sendo realizados para que os prazos sejam cumpridos.

• Reduzir o tempo de manutenção - a implantação de um sistema de horário sincronizado da Sapling reduz o tempo gasto no ajuste dos relógios e permite 

que os funcionários se concentrem no trabalho para o sucesso da empresa. O sistema de relógios sincronizados da Sapling oferece uma interface de internet 

integrada a seus relógios principais da série SMA, o que permite que o gerente do estabelecimento configure com facilidade o relógio principal. Além desse 

recurso, um sistema de relógios sincronizados da Sapling possui o recurso de programação do sistema para acender/apagar luzes, regular a temperatura ou 

ligar/desligar o ar-condicionado em horários pré-determinados, além de controlar muitos outros dispositivos.

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


