
בסיסים צבאיים ומערכות זמן מסונכרנות

עם תחילתה של קריירה צבאית מכל סוג שהוא, אחד מערכי המפתח שנוטע הארגון בכל מגויסיו הוא חשיבות העמידה בלוחות הזמנים. אין מקום 
לאיחורים כאשר על חייל להתייצב לאימון, לא כל שכן כאשר מדובר בשדה הקרב. ההקפדה על לוחות הזמנים אינה נחיצות אשר מתפוגגת לה 
עם התקדמותה של הקריירה הצבאית, היא נמשכת לאורך כל חייו של החייל. כדי לסייע לסגל הצבאי ולמגויסים חדשים ביכולת הדיוק, בסיסים 

צבאיים ברחבי העולם יפיקו תועלת מהתקנתה של מערכת שעונים מסונכרנים.

על-ידי התקנת מערכת שעונים מסונכרנים ברחבי הבסיס הצבאי, הינכם יכולים להגדיל את הסיכוי שכל אנשי הצוות יגיעו לעמדותיהם הספציפיות 
בשעה הנכונה, וישלימו את חובותיהם בצורה מאורגנת ויעילה. כאשר כל החיילים  פועלים לפי אותה השעה בדיוק, הסיכוי לבלבול פוחת וישנו 

מרחב גדול יותר ליצרנות. 

מערכת שעונים מסונכרנים מספקת את אותה השעה בדיוק לכל השעונים במערכת, בין אם זה מתקן המתפרש על פני מספר בניינים או בניין 
יחיד עם קומות רבות. הצורך לדעת את השעה המדויקת בבסיס צבאי מתחיל כבר בבוקר ונמשך עד לשעת כיבוי האורות בסוף היום. חייל חייב 

להתעורר, להתייצב בעמדתו, להשלים תרגילי אימון מסוימים וכן לבדוק ציוד חדש במסגרת זמן קצוב. אם כל השעונים מציגים את השעה באופן 
לא אחיד, עלול הדבר להשפיע בצורה שלילית על הפעולות הללו ואף להוביל לעונשים לאנשי הצבא.

מערכת זמן מסונכרן יכולה לספק תועלות רבות לבסיס צבאי, כולל:

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם  אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי

• הקפדה על זמנים – כפי שהוזכר לעיל, הקפדה על הזמנים אינה רק חיונית, אלא אף הכרחית לקיומו של צבא מיומן, חזק ומתמיד. עם 
התקנתה של מערכת זמן מסונכרנת, תהיה סיבה אחת פחות להגעה באיחור של חיילים לתרגילי אימונים, החמצה של תדריכי בוקר וכו’. באשר 
למגויסים חדשים - על-ידי כך שתספקו להם מערכת שעונים מסונכרנים, הינכם מעניקים להם כלי חיוני להתחלת הקריירה הצבאית שלהם ברגל 

ימין.

• ארגון – היות שהמטרה העיקרית של כל צבא הינה להגן על גבולות המדינה, חפצים האזרחים לדעת שמשימה עצומה זו הופקדה בידיהם של 
מי שבידם להתמודד עם כל דבר. כדי להיות מסוגל להתמודד עם הבלתי צפוי, מחויבות לסדר וארגון הינה אחת מהמיומנויות אשר צריכה להיות 

חלק מכל איש צבא. עם מערכת זמן מסונכרנת, אתם תמיד יודעים את השעה המדויקת לפיה כל אדם במתקן פועל, יודעים היכן אתם אמורים 
להיות בשעה מסוימת, ויכולים לתכנן את זמנכם בהתאם כדי להספיק את כל המשימות הנחוצות.

• מיטוב היעילות – בעוד שהעלאת היעילות למקסימום האפשרי חשובה בכל התעשיות, גורם זה גדל בצורה משמעותית בבסיס צבאי, בו אין 
מקום לזמן מבוזבז. בגבולות הבסיס, היכולת לתקשר עם חיילים אחרים ברחבי העולם הינה חלק חיוני מיומו של כל אחד. Sapling מכירה 

בצורך הזה ומציעה שעון-אזורי-זמן אשר יניב תועלת רבה לבסיסים צבאיים הממוקמים ברחבי העולם. בנוסף לאפשרות לעדכון אוטומטי של 
המעבר לשעון קיץ, שעון-אזורי-זמן יציג את הזמן המקומי, כמו גם את השעה במדינות או אזורים אחרים ברחבי העולם. שעון-אזורי-זמן מאפשר 

להתמקד יותר במשימה שיש לבצע במקום לתהות מה השעה.


