
Tiyatrolar / Sinemalar ve Senkronize Saat Sistemleri

Tiyatro ve sinemaların ana hedefi, müşterilerine eşsiz bir eğlence biçimi ve gerçeklikten birkaç saat de olsa kaçmak için bir yer sunmaktır. Sinemalar 

genellikle perdede en yeni film veya belgeselleri sergilerken, tiyatrolar bir izleyici kitlesi önünde tiyatro oyunu veya müzikal sunmak üzere canlı 

sanatçılardan yararlanır. 

• Programın Zaman Çizelgesine Uymak – Sinemalar genellikle farklı zamanlarda çok sayıda film 

gösterirler ve bir tesiste genel olarak birden çok sayıda sinema salonu bulunur. Senkronize bir saat 

sisteminin uygulanmasıyla tüm çalışanlar, tam olarak aynı zamanda çalışırlar. Bu, personelin belirli 

salonları izleyici için hazır tutmasına ve filmleri yaklaşık bir sürede başlamaya hazır hale getirmesine 

yardımcı olur. Tiyatrolarda ise, senkronize bir saat sistemi, performansın zamanında başlaması ve 

bitmesi için tüm aktör ve sahne görevlilerinin belirli istasyonlarına rapor vermesine yardımcı ola-

bilir. Bir tiyatro veya sinemadaki herkes tam olarak aynı zamana göre çalıştığında, bir sonraki film, 

oyun veya müzikal de zamanında başlayabilir ve bu da, daha sonraki gösteri veya performansların 

gecikmesini önler. 

Bir tiyatro veya sinemada Sapling senkronize saat sistemini uygulamak, en doğru zamanı sağlamanın ötesine geçer; bu sistem müşterilere daha 

eğlenceli zaman sunulmasına yardımcı olabilir ve müşterilerin salona tekrar gelmelerini sağlayabilir.  

• İzleyici Kitlesi için Zaman Farkındalığı – Senkronize bir saat sistemi sadece görevlilere veya sanatçılara destek olmaz, aynı zamanda 

izleyicilerin belirli bir salona bir film veya performans başlamadan önce gelmesine de yardım eder. Tüm sinema veya tiyatro genelinde doğru zaman 

görüntülendiğinde, izleyiciler gösterinin başlamasına ne kadar süre kaldığını tam olarak bilebilecektir. Senkronize bir saat sistemi, belki de salonun 

büfesinden ürünler satın aldığı veya performans başlamadan önce lobide toplanarak sohbet ettiği için gösteriye geciken kişilere de faydalı olacaktır.

•Daha Düşük Bakım Süresi ve Maliyeti – Bir tiyatro veya sinema işletirken dikkate alınması gereken birçok değişken vardır. Bir Sapling senkronize 

saat sistemi kurulduğunda, Yaz Saati Uygulaması veya ani güç kesintileri meydana geldiğinde saatleri güncellemek için endişelenmenize gerek kalmaz. 

Sapling saatleri, bir değişiklik veya kesinti oluştuğunda zamanı otomatik olarak doğru zamana güncelleme yeteneğine sahiptir. 

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

Tiyatro ve/veya sinemaların başarıyla işletilmesinde çok sayıda kişinin emeği bulunur. Bu organizasyonların mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasına 

yardımcı olmak amacıyla senkronize bir saat sisteminin kullanılması izleyiciler, sanatçılar ve personele şu avantajları sağlayabilir:


