
תיאטראות/בתי קולנוע ומערכות זמן מסונכרנות

• עמידה בלוחות הזמנים – בתי קולנוע מציגים בדרך-כלל כמות גדולה של סרטים בשעות שונות ולרוב 
ישנם מספר אולמות בתוך מתחם אחד. באמצעות יישום מערכת שעונים מסונכרנים, כל העובדים יפעלו 

לפי אותה שעה מדויקת.  הדבר יוכל לסייע לעובדים להכין אולמות מסוימים עבור הקהל ולהתחיל את 
הסרטים בזמן המיועד. באשר לתיאטרון, מערכת שעונים מסונכרנים עשויה לסייע לשחקנים ולעובדי 

הבמה להתייצב בעמדותיהם על מנת שההצגה תתחיל ותסתיים בזמן.  כשמדובר בתיאטרון או בבית 
קולנוע – אם כולם יפעלו לפי אותו זמן אזי הסרט, המחזה או הצגת המחזמר הבאה יוכלו להתחיל בזמן, 

דבר אשר יוכל לסייע למנוע עיכוב בסרטים או במחזות העוקבים. 

התקנת מערכת זמן מסונכרן של Sapling בתיאטרון או בבית קולנוע מספקת הרבה יותר מאשר הצגת השעה הנכונה; מערכת זו עשויה לסייע 
בהנעמת זמנם של לקוחות והבטחת ביקור נוסף.

• מודעות לזמן בקרב הקהל – לא רק שמערכת זמן מסונכרנת יכולה לסייע לעובדים ולשחקנים, אלא שהיא עשויה לסייע לקהל להגיע לאולם 
מסוים טרם תחילת סרט או מחזה.  כאשר הזמן המדויק מוצג ברחבי התיאטרון או בית הקולנוע, כל אחד יידע בדיוק כמה זמן עומד לרשותו עד 

תחילת ההופעה. מערכת זמן מסונכרנת תוכל לסייע ללקוחות המאחרים להופעה, אלו אשר רוכשים פריטים במזנון, או אנשים המתאספים בלובי 
טרם תחילת הופעה.

• חסכון בזמן וצמצום עלויות תחזוקה גבוהות –  ישנם משתנים רבים בהם יש להתחשב בעת הפעלת בית קולנוע או תיאטרון.  לאחר התקנת 
מערכת זמן מסונכרנת של Sapling, כבר לא תצטרכו לדאוג לעדכון השעונים בעת מעבר לשעון חורף או הפסקת חשמל פתאומית.  לשעונים של 

Sapling ישנה אפשרות לעדכן עצמם באופן אוטומטי לזמן הנכון לאחר שינוי בשעה או הפסקת חשמל. 

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

תיאטראות ובתי קולנוע שמים להם למטרה לספק ללקוחות סוג מיוחד של בידור, וכן מקום אליו יוכלו לברוח מהמציאות לשעות מספר. בתי 
קולנוע לרוב מעלים את הסרטים או סרטי התעודה על המסך, בעוד תיאטראות משתמשים בשחקנים על מנת להציג מחזה או מחזמר בפני קהל.

הפעלה מוצלחת של תיאטרון ו/או בתי קולנוע דורשת מעורבות של גורמים רבים. במטרה לסייע לארגונים הללו לפעול באופן חלק ככל שניתן, 
התקנת מערכת שעונים מסונכרנים תספק את היתרונות הבאים ליושבים בקהל, לשחקנים ולעובדים:


