
المالعب و أنظمة الوقت

مالعب الرياضة عبارة عن مراكز ترفيه حيث يأتي آلالف المشجعين ليهتفوا لفرقهم المفضلة. ولكي تستمتع هذه الجماهير على أكمل وجه، ينبغي للعمليات التي تجري وراء 
الكواليس في الملعب أن تبقى قيد العمل ضمن الوقت المحدد وبكفاءة. للمالعب الرياضية وظائف عدة مختلفة تجري في وقت واحد. وتتطلب كافة األمور جدولة، من بيع 

التذاكر وفتح األبواب وفتح أكشاك بيع المأكوالت والمشروبات وتنسيق موظفي الصيانة وبدء المباراة. يمكن أن يساعد استعمال نظام التوقيت المتزامن في الملعب في إبقاء كل 
هذه المهام ضمن الوقت المحدد، مما يخلق تجربة سلسة لجميع المشجعين.

وحيث أن هذه المالعب تشتمل على كم كبير من األحداث التي تجري بشكل يومي، فقد يكون من الصعب اإلبقاء عليها تحت السيطرة. يمكن أن يساهم استعمال نظام الوقت 
المتزامن في اإلبقاء على جميع العمليات والمهام الرئيسية قيد العمل ضمن الوقت المحدد وضمان عمل جميع الموظفين بكفاءة. بوجود نظام قيد العمل، ستبدأ األحداث في 

موعدها وستواكب أطقم الصيانة المهمات الالزمة، وسيعلم المشجعون دائما ماهية الوقت.

يمكن لنظام الوقت المتزامن توفير العديد من الفوائد ضمن الملعب الرياضي، بما في ذلك:

• اإلبقاء على األحداث متزامنة مع محطات التليفزيون والمعلنين - مع وجود ضغوط من قبل محطات التلفزيون 
والمعلنين، فمن المهم أن تبدأ األحداث الرياضية في الوقت المحدد وتستأنف كما ينبغي عند العودة من الفواصل 

اإلعالنية. على الحكام التأكد من أن حدثهم متزامن مع البث التلفزيوني وأن المشاهدين لن تفوتهم دقيقة من الحماس. 
ولكي يحدث هذا، فإن على الحكام وممثلي وسائل اإلعالم كليهما في الحدث المذاع على الهواء مباشرة أن يعرفوا دائما 

الوقت بدقة من أجل التنسيق مع اإلعالنات.

• مساعدة الباعة على تحقيق أكبر نسبة مبيعات - من المهم لجميع الباعة معرفة زمن بدء الحدث ونهايته للتأكد من وجود طاقم عملهم بالكامل ومن قدرتهم على التعامل مع 
حجم المبيعات. مع وجود نظام التوقيت المتزامن يعلم الباعة الوقت الصحيح، وسيعلمون متى عليهم تجهيز أمكنتهم باألطقم لدعم المبيعات. يحتاج الباعة كذلك إلى معرفة زمن 

اقتراب الحدث من نهايته حتى يتمكنوا من اتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل اإلغالق.

ليست هذه سوى بعض الطرق التي يساعد فيها نظام التوقيت المتزامن على تشغيل الملعب الرياضي ضمن المواعيد المحددة وبكفاءة.

• اإلبقاء على مواعيد العاملين - بوجود نظام التوقيت المتزامن، سيعلم العاملون في الملعب الرياضي جميعاً الوقت الذي ستبدأ فيه مهامهم وتنتهي، بالضبط. وابتداءاً من 
أعضاء فريق التنظيف وصوالً ألفراد األمن، يساعد نظام التوقيت المتزامن في إبقاء الجميع ضمن الوقت المحدد كي يتسنى القيام بكافة العمليات على أكمل وجه.

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني ، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.




