
Systemy synchronizacji czasu w teatrach i kinach

Głównym celem teatrów i kin jest zapewnienie publiczności niezapomnianej rozrywki, jak również miejsca kilkugodzinnej ucieczki od rzeczywistości. W 
kinach zazwyczaj wyświetlane są najnowsze filmy pełnometrażowe lub dokumentalne, podczas gdy w teatrach występują aktorzy w celu zaprezentow-
ania publiczności sztuki lub musicalu. 

Prowadzenie teatru czy kina wymaga pracy wielu osób. Instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego ułatwiłaby funkcjonowanie teatrów i kin, z 
korzyścią dla publiczności, aktorów i personelu, zapewniając:

• Przestrzeganie harmonogramu – kina generalnie wyświetlają wiele filmów o różnych porach dnia i zazwyczaj 
w jednym budynku znajduje się wiele sal kinowych. Dzięki instalacji systemu synchronizacji czasu pracownicy 
będą funkcjonować na podstawie dokładnie takiego samego czasu. Może to pomóc personelowi w przygotowaniu 
pomieszczeń budynku na przyjęcie publiczności oraz w punktualnym przygotowaniu filmów do projekcji. W 
przypadku teatru, system synchronizacji ułatwi aktorom i personelowi punktualne przybycie na stanowiska w celu 
rozpoczęcia i zakończenia przedstawienia  Gdy wszyscy pracownicy teatru lub kina funkcjonują na podstawie 
jednakowego czasu, następny film, sztuka lub musical może rozpocząć się o właściwej porze, co zapobiegnie 
opóźnieniom następnych seansów lub przedstawień.

Zastosowanie systemu synchronizacji czasu Sapling w teatrze lub kinie oferuje coś więcej niż tylko najwyższy stopień dokładności podawanej godziny; 
system ten pomoże zapewnić publiczności przyjemnie spędzony czas oraz jej powrót na następny pokaz lub przedstawienie.  

• Zapewnienie publiczności świadomości czasu – system synchronizacji czasu może pomóc nie tylko pra-
cownikom i aktorom, lecz także publiczności w przybyciu na czas przed rozpoczęciem filmu lub przedstawienia. 
Dzięki zegarom pokazującym czas w całym budynku kina lub teatru, publiczność będzie dokładnie wiedzieć, ile czasu 
ma do dyspozycji przed rozpoczęciem seansu lub przedstawienia. Zsynchronizowany system zegarowy będzie przy-
datny dla osób, które spóźniają się na spektakl, kupują coś w bufecie lub stoją w  lobbyprzed przedstawieniem.

• Skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów utrzymania systemu – istnieje wiele czynników zmiennych, które należy wziąć pod uwagę 
prowadząc teatr czy kino. Po instalacji zsynchronizowanego systemu zegarowego firmy Sapling nie trzeba się martwić przestawianiem zegarów w mo-
mencie zmiany czasu na letni lub zimowy lub w przypadku nagłej przerwy w dopływie energii. Zegary Sapling mają możliwość automatycznej aktualizacji 
czasu w przypadku zmiany czasu lub przerwy w zasilaniu. 

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


