
Teatros/cinemas e sistemas de horário sincronizado

O principal objetivo dos teatros e cinemas é oferecer ao público uma forma única de entretenimento, um lugar em que seja possível escapar da realidade 

por alguns momentos. Os cinemas geralmente exibem os filmes e documentários mais recentes, enquanto os teatros trabalham com artistas ao vivo para 

apresentar peças ao público. 

• Cumprimento do cronograma - os cinemas geralmente exibem muitos filmes em diversos horários e 

geralmente têm várias salas de exibição em apenas um centro de exibições. Com a implantação de um sistema 

de horário sincronizado, todos os funcionários trabalham exatamente no mesmo horário. Isso pode ajudar os 

funcionários a preparar determinadas as salas de exibição para o público e os cinemas estarão prontos para 

começar no horário previsto. Nos teatros, um sistema de horário sincronizado ajuda os atores e a equipe de apoio 

a se posicionar em suas lugares para que a apresentação comece e termine no horário. Se todos que trabalham 

em um teatro ou cinema trabalharem de acordo com o mesmo horário preciso, o próximo filme ou peça pode 

começar na hora certa, o que ajuda a evitar atrasos nas sessões ou apresentações seguintes. 

A implantação de um sistema de horário sincronizado da Sapling em um teatro ou cinema não é apenas uma forma de mostrar o horário de forma 

mais precisa. Esse sistema pode ajudar a proporcionar momentos mais agradáveis para que o público retorne ao local de entretenimento.  

• Percepção de tempo para o público - um sistema de horário sincronizado pode ajudar não apenas os funcionários e artistas, mas também o público a 

chegar ao teatro antes do início de uma apresentação ou filme. Com a hora exata sendo mostrada em todo cinema ou teatro, o público sabe exatamente 

quanto tempo há disponível antes do início do espetáculo. Um sistema de relógios sincronizados ajuda a coordenação do público atrasado para o espetáculo, 

pessoas que estão comprando coisas na lanchonete ou que ainda não entraram nas salas de cinema ou teatro.

• Redução do tempo e custos com manutenção: há muitas variáveis que devem ser consideradas na operação de um teatro ou cinema. Com a instalação 

de um sistema de relógios sincronizados da Sapling, não há necessidade de você se preocupar com o ajuste dos relógios em caso de horário de verão ou 

repentina queda de energia. Os relógios da Sapling atualizam as horas automaticamente quando ocorre mudança de horário ou falta de energia.

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.

Há muitas pessoas envolvidas para a operação bem-sucedida de um teatro ou cinema. Para ajudar essas organizações a funcionar da maneira mais tranquila 

possível, a instalação de um sistema de horário sincronizado oferece os seguintes benefícios ao público, artistas e funcionários:


