
المسارح / دور السينما وأنظمة الوقت المتزامن

• البقاء ضمن جدول األحداث – تعرض دور السينما عادة كمية كبيرة من األفالم في أوقات متفاوتة وعادة ما تشتمل على 
العديد من صاالت العرض داخل مرفق واحد. مع تطبيق نظام الوقت المتزامن، سيعمل الموظفون جميعا حسب نفس الوقت 

المحدد بالضبط. يمكن أن يساعد هذا الموظفين على إعداد صاالت عرض بعينها للجمهور وتحضير األفالم ليبدأ عرضها في 
الوقت المحدد تقريباً. أما بالنسبة للمسرح، فيمكن لنظام الوقت المتزامن مساعدة الممثلين وعمال المسرح في الحضور كل 
منهم لموقعه الخاص لكي يبدأ العرض وينتهي في الموعد المحدد. إذا عمل الجميع في المسرح أو السينما في حسب الوقت 

نفسه، فيمكن للفيلم أو المسرحية الروائية أو الموسيقية القادمين أن يبدؤوا في الوقت المحدد، مما يمكن أن يساعد في منع تأخير 
العروض أو المسرحيات الالحقة.

يقدم تركيب نظام الوقت المتزامن من Sapling في المسرح أو السينما أكثر بكثير من مجرد توفير الوقت األكثر دقة، فهذا النظام يمكن أن يساعد على توفير وقت أكثر إمتاعاً 
لزبائنهما ويضمن عودتهم مرات أخرى.

• وعي أفراد الجمهور بالوقت - ليس بإمكان نظام الوقت المتزامن مساعدة الموظفين والفنانين فحسب، بل يمكنه مساعدة أفراد الجمهور أيضا للوصول إلى المسرح المحدد 
قبل بدء الفيلم أو العرض. عند عرض الوقت بدقة في جميع أرجاء السينما أو المسرح، سيعرف أفراد الجمهور كم من الوقت قد تبقى لهم بالتحديد قبل بدء العرض. يفيد 

نظام التوقيت المتزامن الزبائن الذين يتأخرون في الوصول إلى العرض أو الذين قد يقوموا بالشراء من مطعم المأكوالت الخفيفة، أو األشخاص المتجمعين في البهو قبل بدء 
العرض.

 ،Sapling زمن وتكاليف صيانة أقل - هناك العديد من المتغيرات التي يجب أن تؤخذ في االعتبارعند تشغيل مسرح أو دار سينما. مع تركيب نظام التوقيت المتزامن من •
لن يكون هناك من داع للقلق حول تحديث الساعات عند بدء التوقيت الصيفي أو انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. ساعات Sapling لديها القدرة على تحديث نفسها تلقائياً إلى 

الوقت الصحيح عند انقطاع الطاقة أو حدوث تغير ما.

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.

إن الهدف الرئيسي للمسارح ودور السينما هو توفير شكل فريد من الترفيه لزبائنها، فضالً عن مكان للهروب من الواقع لبضع ساعات. تعرض دور السينما في الغالب أحدث 
األفالم الروائية أو التسجيلية على الشاشة، بينما توظف المسارح ممثلين يؤدون عروضاً حية لتقديم المسرحيات الروائية أو الموسيقية للجمهور.

يشترك الكثير من األشخاص في تشغيل المسرح و/أو السينما بنجاح. ولمساعدة هذه المؤسسات على العمل بسالسة قدر اإلمكان، فمن الممكن أن يوفر تركيب نظام وقت 
متزامن الفوائد التالية ألفراد الجمهور والفنانين والموظفين:


