
Spor Arenas ve Senkronize Saat Sistemleri

Spor sahaları, binlerce taraftarın sevdikleri takımlar için tezahürat yapmak üzere geldiği eğlence merkezleridir.  Bu taraftarların en yüksek düzeyde keyif 

almasını sağlamak için, spor sahasındaki çalışmalar perde arkasında, dakik ve verimli bir şekilde yürütülmelidir.  Spor sahaları eşzamanlı yürüyen birçok 

farklı işleve sahiptir.  Bilet satışından, kapıların açılması, yiyecek ve içecek satan stantların açılması, bakım personelinin koordinasyonu ve oyunun 

başlamasına kadar her şey programlama yapılmasını gerektirir.  Bir spor sahasında senkronize saat sistemi kullanmak, tüm bu görevlerin zamanında 

yapılmasına yardımcı olarak tüm taraftarlara sorunsuz bir deneyim yaşatır. 

Senkronize saat sistemi, bir spor sahasına şu avantajları sunabilir:

• Etkinlikleri Televizyon Kanalları ve Reklamcılarla Senkronize Tutmak – Televizyon kanalları 

ve reklam verenlerden gelen baskılar nedeniyle, spor etkinliklerini zamanında başlatmak ve reklam 

kuşaklarından geriye dönüldüğünde kalınan yerden sorunsuzca devam etmek önemli bir noktadır.   

Hakemler, etkinliklerinin televizyon yayını ile senkronize olmasını ve izleyicilerin hiçbir eylem anını 

kaçırmamasını sağlamalıdır.  Bunu gerçekleştirebilmek için, gerek hakemler gerekse canlı yaını yapan 

medya temsilcisi, reklamlarla koordine olabilmek için saatin tam olarak kaç olduğunu mutlaka bilmelidir.

• Satıcıların Satışlarını En Üst Düzeye Çıkarmasına Yardımcı Olmak – Bir etkinliğin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini bilmek, 

tüm satıcılar için, satışa tam güçleriyle hazır oldukları ve hacmi karşılayabileceklerinden emin olmaları açısından önemlidir.  Senkronize bir saat sistemi-

yle, tüm satıcılar doğru zamana erişebilir ve satışların ne zaman yoğunlaşacağını bilebilir.  Benzer şekilde, bir etkinliğin ne zaman sona ereceğini de 

bilmeleri gerekir, böylece kapatmadan önce gerekli tedbirleri alabilirler.

Bunlar, senkronize bir saat sisteminin bir spor sahasının zamanında ve verimli çalışmasına yardımcı olmasına ilişkin sadece birkaç örnektir.  

• Çalışanların Dakik Olmasını Sağlamak – Senkronize bir saat sistemiyle, spor sahasının tüm çalışanları, görevlerinin başlama ve bitiş saa-

tlerini tam olarak bilecektir.  Saha bakım elemanlarından güvenlik elemanlarına kadar herkes, senkronize bir saat sistemi sayesinde görevine geç 

kalmayacağından, tüm operasyonlar mükemmel şekilde gerçekleşebilecektir.

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

Bu sahalar günlük bazda birçok etkinliğe sahne olduğundan, bu görevlerin hepsini birden kontrol altında tutmak oldukça zor bir iştir.  Senkronize bir 

saat sisteminden yararlanmak, belli başlı tüm çalışmaların ve görevlerin zamanında yürütülmesine yardımcı olur ve tüm personelin verimli şekilde 

çalışmasını sağlar.  Yerleşik bir sistemle, etkinlikler tam zamanında başlayacak, bakım ekipleri gerekli görevlerine geç kalmayacak ve taraftarlar saati her 

an görebilecektir.


