
Lojistik ve Senkronize Saat Sistemleri

Bir lojistik firması genelinde senkronize saat sistemi uygulamasına geçildiğinde, çalışanların programlarını gecikmeden takip edebilir, tüm 

bölümlerdeki zamanı tam olarak bilebilir ve bakım işlemlerine harcanan zamanı azaltabilirler. Bir lojistik firmasının stok veya depolarındaki malları 

taşıması gerektiğinde, senkronize saat sistemi bu çözümleri müşterilere sunma fırsatlarını artıracaktır.

Hangi ölçekte ve hangi sektörde olursa olsun, lojistik, bir şirket için hayati önem taşır. Şirketlerin müşterilerini memnun edebilmesi ve ayakta kalabilmesi 

için mallarını göndermesi ve alması gerekir. Lojistik şirketlerinin ciddiye alması gereken ana unsurlardan biri de, zamandır. Basit bir şeymiş gibi görünse 

de, zamanlama ve lojistik, birçok şirketin başarıya ulaşmasında birlikte, el ele çalışırlar. Bir lojistik şirketi, müşteriler edinmek ve bunları korumak için, 

görevlerini zamanında ve en üst düzeyde verimlilikle yerine getirmelidir. Teslimat ister ticari ister kişisel nedenlerle yapılsın, dakik olmak, müşterilerle uzun 

süreli ilişkiler kurmanın anahtarıdır. 

Senkronize saat sistemi, bir lojistik şirketine şu avantajları sunabilir:

• Tek ve Doğru Zaman – Bir müşterinin mallarını zamanında teslim etmek, bir ürünü belirli bir hedefe taşımak ve şirketin mallarının teslime hazır 

olmasını sağlamak, bir lojistik şirketinin her gün gerçekleştirdiği işlerden sadece birkaçıdır. Bir lojistik tesisinde senkronize bir saat sistemi uygulamak, 

müşterilere anında hizmet verebilmeyi sağladığı gibi, onlarla uzun süreli ilişkiler kurulabilmesine de yardımcı olur. Senkronize saat sisteminin getirdiği 

asıl avantaj, tüm personelin aynı anda çalışmasıdır. Bu, tüm müşteri taleplerinin son teslim tarihinde veya öncesinde karşılanabilmesini sağlar. Sapling’in 

senkronize saat sistemleri ayrıca, Yaz Saati Uygulaması başladığında veya ani bir elektrik kesintisi olduğunda otomatik olarak güncelleme de yapar. Bir 

çalışanı tesisteki tüm saatleri ayarlamaya göndermek yerine, yöneticiler ve çalışanlar kendi işlerini tamamlamaya odaklanabilir.

• Zaman Dilimi Yetenekleri - Bir lojistik şirketi için farklı ülkelerde ve farklı saat dilimlerinde iş yapmak olağan bir durumdur. Sapling, bir tesisin mevcut 

konumundaki zamanla, dünyadaki farklı ülkeler veya bölgelerdeki zamanı aynı anda sergileyen bir zaman dilimi saatini sunuyor. Birbirinden farklı 

birçok zaman diliminde meydana gelen teslimat ve teslim alma işlemlerini yönetmek için bir zaman dilimi saatinin kullanılması, bu görevlerin planlama 

ve organizasyonlarını büyük ölçüde kolaylaştıracak ve geliştirecektir. Bir zaman dilimi saati kullanmak, lojistik şirketinin bir paketin hedefine varacağı 

zamanı ve/veya teslimat zamanının karşılanmasını garantilemek için belirli bir tesisten teslim alınacağı zamanı planlamasına olanak sağlar. Bir zaman 

dilimi saati, program dışına çıkmamak için, işin yürütüldüğü tüm bölgelerde eksiksiz bir zaman farkındalığı sunar.

• Bakım Süresini Kısaltmak – Bir Sapling senkronize saat sisteminin kullanılması, saatleri ayarlamaya harcanan zamanı azaltarak çalışanların başarılı 

bir şirket oluşturmaya odaklanmalarını sağlayabilir. Senkronize saat sistemi kurulduğunda, Sapling SMA Serisi Ana Saatleri ile yerleşik bir web arayüzü 

sunar ve tesis yöneticisine ana saatin ayarlarını kolaylıkla yapılandırabilme olanağı verir. Bu özelliğin yanı sıra, Sapling senkronize saat sistemi, sistemin 

programlanarak belirli saatlerde lambaları açıp/söndürmesine, ısıtma veya havalandırma ekipmanlarını açıp/kapatmasına ve bir tesisteki birçok ek cihazı 

kontrol etmesine de olanak sağlar.

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.


