
אצטדיונים ומערכות זמן מסונכרנות

אצטדיוני ספורט מהווים מוקדי בידור ומשיכה לאלפי אוהדים הבאים אליהם להריע לקבוצותיהם האהובות. כדי שאוהדים אלו יפיקו הנאה מרבית, 
על הפעולות מאחורי הקלעים של האצטדיון להתבצע בזמן ובאופן יעיל. באצטדיוני ספורט ישנן התרחשויות רבות הקורות בו-זמנית. הכל דורש 
תזמון - ממכירת הכרטיסים, פתיחת השערים, פתיחת דוכני הזכיינים המוכרים מזון ומשקאות, תיאום סגל התחזוקה -  ועד התחלת המשחק. 

שימוש במערכת שעונים מסונכרנים באצטדיון ספורט יכול לסייע לעמוד בלוחות הזמנים של כל המשימות הללו, תוך יצירת התחושה אצל 
האוהדים שהכל נינוח וזורם.

כשיש כל כך הרבה אירועים המתרחשים באצטדיון על בסיס יומיומי, משימת השליטה בכולם יכולה להתברר כלא פשוטה כלל. שימוש במערכת 
זמן מסונכרן יכול לסייע לבצע את כל הפעולות והמשימות העיקריות בזמן, ולהבטיח שכל אנשי הצוות יעבדו בצורה יעילה. כשמערכת כזו מותקנת 

ופועלת, אירועים יתחילו בזמן, צוותי התחזוקה ישמרו על הקצב הנדרש של ביצוע חובותיהם, והאוהדים ידעו מה השעה בכל רגע נתון.

מערכת שעונים מסונכרנים יכולה לספק תועלות רבות לאצטדיון ספורט, כולל:

• שמירת התיאום בין האירועים ובין תחנות טלוויזיה ומפרסמים – עם הלחץ המגיע מתחנות 
טלוויזיה ומפרסמים, חשוב שאירועי ספורט יתחילו בזמן ויתחדשו כהלכה כאשר חוזרים מהפסקת 
הפרסומות. השופטים חייבים לוודא שהאירוע שלהם מתואם עם שידור הטלוויזיה, ושהצופים לא 

מחמיצים אפילו רגע אחד מהמתרחש. כדי שזה יקרה, גם השופטים וגם נציגי המדיה באירוע 
המועבר בשידור חי חייבים לדעת תמיד מה השעה כדי להיות מתואמים עם היציאה לפרסומות.

• סיוע למוכרים להשיג מכירות מרביות – למוכרים חשוב לדעת מתי אירוע מתחיל ומסתיים על מנת להבטיח שיש להם די אנשים, והם מסוגלים 
להתמודד עם נפח הקהל. עם מערכת שעונים מסונכרנים, לכל המוכרים יש גישה לשעה המדויקת, והם יכולים לדעת מתי לאכלס את האזורים 

המוקצים עבורם לצורך מכירות. באופן דומה, הם גם צריכים לדעת מתי האירוע מגיע לסיומו, כך שהם יכולים לנקוט בפעולות הנדרשות לפני 
הסגירה.

• וידוא עמידת העובדים בלוחות הזמנים – עם מערכת שעונים מסונכרנים, כל העובדים של אצטדיון הספורט ידעו בדיוק מתי עליהם להתחיל 
ולסיים את חובותיהם. מאנשי התחזוקה ועד אנשי האבטחה - מערכת שעונים מסונכרנים יכולה לסייע בכך שכולם יעמדו בזמנים וכל הפעולות 

יתבצעו בצורה חלקה.

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


