
Obiekty sportowe

Gdy tysiące kibiców gromadzą się, żeby dopingować swoje ulubione drużyny, hale sportowe stają się ośrodkami widowiskowymi.  Aby kibice ci mogli 
przyjemnie spędzić czas, zakulisowe operacje w obiekcie sportowym muszą być prowadzone efektywnie i punktualnie.   Hale sportowe pełnią wiele 
funkcji jednocześnie.  Wszystkie działania, od sprzedaży biletów, otwierania bram, otwierania stoisk z posiłkami i napojami, koordynacji personelu 
obsługi technicznej, po rozpoczęcie meczu, wymagają koordynacji w czasie.  Wykorzystanie zsynchronizowanego systemu zegarowego na terenie hali 
sportowej może ułatwić bezproblemowe wykonanie wszystkich tych zadań w zaplanowanym czasie, zapewniając widowni niezapomniane przeżycia. 

Ponieważ obiekty takie są codziennie miejscem wielu imprez, zachowanie kontroli nad przebiegiem wszystkich zdarzeń jest nie lada zadaniem.  Użycie 
systemu synchronizacji czasu pomoże zachować gładki przebieg wszystkich głównych operacji i działań oraz umożliwić wydajną pracę całego person-
elu.  Dzięki korzystaniu z tego systemu imprezy rozpoczną się na czas, ekipy techniczne będą pracować punktualnie, a kibice będą zawsze wiedzieli, 
która jest godzina.

System synchronizacji czasu w hali sportowej może przynieść wiele korzyści, takich jak na przykład:

•  Synchronizacja imprez z transmisjami telewizyjnymi i reklamami – uwzględniając presję ze 
strony stacji telewizyjnych i reklamodawców, ważne jest, aby imprezy sportowe rozpoczynały się na 
czas, a transmisja była wznawiana we właściwym momencie po przerwie na reklamy. Sędziowie muszą 
zadbać o synchronizację meczu z transmisją oraz o to, by widzowie nie utracili ani minuty spotkania.  W 
tym celu zarówno sędziowie, jak i przedstawiciele mediów obecni na meczu muszą zawsze wiedzieć 
dokładnie, która jest godzina, aby zsynchronizować przebieg meczu z reklamami.

•  Pomoc sprzedawcom w maksymalizacji sprzedaży – istotne jest, aby wszyscy sprzedawcy wiedzieli, kiedy impreza się zaczyna i kończy, w celu 
zapewnienia obecności dostatecznej liczby personelu do obsługi nabywców.  Zsynchronizowany system zegarowy podaje wszystkim sprzedawcom 
prawidłowy czas; dzięki temu wiadomo, kiedy personel musi być gotowy do sprzedaży.  Muszą również wiedzieć dokładnie, kiedy impreza dobiega 
końca, aby przygotować się do zamknięcia stoiska.

Te przykłady to zaledwie kilka sposobów, w jakie zsynchronizowany system zegarowy może ułatwić punktualne i wydajne działanie wielofunkcyjnej areny 

sportowej .  

•  Zachowanie punktualności pracowników – opierając się na zsynchronizowanym systemie zegarowym Sapling, wszyscy pracownicy hali sportowej 
będą dokładnie wiedzieć, kiedy rozpoczynają lub kończą swoje obowiązki.  Od personelu sprzątającego po personel ochrony – zsynchronizowany sys-
tem zegarowy umożliwia każdemu funkcjonowanie w zaplanowanym czasie i gładki przebieg wszystkich operacji.

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.


