
Askeri Üsler ve Senkronize Saat Sistemleri 

Herhangi bir askeri kariyerin başlangıcında, kurumun tüm acemilere ilk aşılamaya başladığı temel değer, dakik olmanın önemidir. Bir askerin, bırakın 

savaş alanını, içtimaya çıkarken bile geç kalması söz konusu olamaz. Dakik olmak, bir askerin sadece askeri kariyeri sırasında içselleştirdiği bir gereklilik 

değildir; onun tüm hayatı boyunca sürer. Askeri personele ve acemilere dakik olabilmeleri konusunda yardımcı olmak için, tüm dünyadaki askeri üsler 

senkronize bir saat sistemi kullanmanın avantajlarından yararlanırlar. 

• Dakiklik – Daha önce belirttiğimiz gibi, dakik olmak sadece önemli değil, aynı zamanda yetkin, güçlü ve dayanıklı bir orduya sahip olmak için de 

gereklidir. Senkronize saat sisteminin kurulumuyla, askeri personelin bir eğitim faaliyetine geç kalması, bir sabah brifingini kaçırması gibi ma-

zeretleri ortadan kalkacaktır. Acemiler içinse, senkronize bir saat sistemi sağlamakla onlara kariyerlerine doğru şekilde başlamalarına yardımcı 

temel bir araç veriyorsunuz.

Bir askeri üs genelinde senkronize saat sistemi kurarak, tüm personelin görevlerinin başına tam zamanında ulaşma ve görevlerini organize ve verimli bir 

şekilde tamamlama olanağını artırabilirsiniz. Tüm askeri personel tam olarak aynı anda çalıştığında, karışıklık azalır ve üretkenlik artar.

Senkronize saat sistemi, bir sistem içindeki tüm saatlerin tam olarak aynı zamanı göstermesini sağlar, ister çok binalı bir tesis içinde, ister çok katlı tek 

bir binada. Bir askeri üste doğru zamanı bilme ihtiyacı, sabahın ilk anında başlar ve ışıklar sönünceye dek devam eder. Askeri personel uyanmalı, vazife 

yerlerine gitmeli ve belirli eğitim faaliyetlerini yerine getirerek yeni ekipmanları belirtilen süre içinde test etmelidir. Tüm saatler tek bir zamanı görüntülemi-

yorsa, bu durum faaliyetlerini olumsuz etkileyerek ceza almasına bile yol açabilir. 

Senkronize saat sistemi, bir askeri üsse şu avantajları sunabilir:

• Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak – Verimliliği en üst düzeye çıkarmak tüm sektörler için önemli bir unsur olsa da, bu faktörün önemi boşa 

geçirilen zamana yerin olmadığı bir askeri üste daha çok öne çıkmaktadır. Bir askeri üssün sınırları içinde, dünyanın dört bir yanındaki diğer askeri 

personelle iletişime girebilmek, herkesin günlük faaliyetinin önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu ihtiyacı gören Sapling, tüm dünyada yerleşik askeri 

üslerin çok işlerine yarayacak bir zaman dilimi saati hazırladı. Zaman dilimi saati, Yaz Saati Uygulaması için otomatik güncelleme yapabilmesinin 

yanı sıra, dünyanın diğer bölge veya ülkelerindeki zamanı, bulunduğunuz yerdeki saatle de görüntüleyebilir. Zaman dilimi saati, saatin kaç olduğunu 

bulmaya çalışmak yerine mevcut görev üzerine daha fazla odaklanmaya olanak tanır.

• Organizasyon - Ordunun ana amacı ülkenin sınırlarını korumak olduğundan, vatandaşlar, böylesi muazzam bir işle görevlendirilmiş kişilerin 

önlerine çıkan tüm engellerin üstesinden gelip gelemeyeceğini bilmek isteyecektir. Beklenmeyenle başa çıkabilmek için, ordudaki her askerin sahip 

olması gereken becerilerden biri de organizasyondur. Senkronize bir saat sistemi ile tesisteki herkesin tam olarak hangi saatte çalıştığını ve belirli 

bir anda nerede olmanız gerektiğini her zaman bilecek ve zamanınızı gerekli tüm görevlere göre ayarlayabileceksiniz.

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


