
Transportes e sistemas de horário sincronizado

As organizações do setor de transporte não fornecem produtos, mas serviços de transporte confiáveis e pontuais. O fornecimento desses serviços requer 

eficiência, habilidades de gerenciamento de tempo e confiança tanto nos funcionários da organização como nos equipamentos. Com as várias opções que 

as pessoas têm para se deslocar, as empresas de transporte precisam operar com a mais alta eficiência e organização a fim de manter um grande base de 

usuários.

Um sistema de horário sincronizado oferece muitos benefícios a uma empresa de transporte, como:

• Aprimorar as habilidades de gerenciamento de tempo - otimizar o desempenho dos funcionários é um 

dos fatores mais importantes para satisfazer os passageiros. Uma maneira de fazer isso no setor de transportes é 

aprimorar as habilidades de gerenciamento de tempo dos funcionários. Essa habilidade é necessária para que 

haja eficiência no local de trabalho. Ao instalar um sistema de relógios sincronizados em seu estabelecimento, 

você fornece aos funcionários uma ferramenta essencial para ajudá-los a gerenciar melhor o tempo. 

• Reduzir os altos custos de manutenção - sem a instalação de um sistema de relógios sincronizados, as empresas correm o risco de perder passageiros 

devido a relógios quebrados ou com problemas de funcionamento. Isso pode fazer com que a empresa perca clientes valiosos para concorrentes que chegam 

ao destino no horário certo. Com o investimento em um sistema de relógios sincronizados da Sapling, defeitos frequentes não serão mais um problema. Em 

caso de falta de energia ou de mudança para o horário de verão e de volta para o horário oficial, nossos relógios são programados para se atualizar auto-

maticamente, sem a necessidade de notificar a manutenção. Os custos das incontáveis taxas de manutenção podem ser investidos em outras atividades da 

empresa e a organização como um todo terá mais possibilidades de crescimento. Adquirir um sistema de uma empresa conhecida por fabricar produtos de 

qualidade é a melhor maneira de garantir que o dinheiro de sua organização seja bem empregado. 

Um problema nem sempre considerado é o fato de que as estações de transporte frequentemente têm sistemas de relógios desatualizados. A implantação de 

um sistema de relógios sincronizados da Sapling pode aumentar significativamente a probabilidade de que as necessidades dos passageiros sejam satisfeitas 

quando eles escolherem sua empresa para se deslocar. Os sistemas de relógios sincronizados não apenas mostram a hora certa nas instalações da empresa, 

mas aumentam o nível das habilidades de gerenciamento de tempo dos funcionários, gerentes e passageiros. Seja no terminal de um aeroporto, estação de 

trem, rodoviária ou qualquer outro meio de transporte, um sistema de relógios sincronizados é um produto ideal para satisfazer os passageiros com sucesso.

• Percepção de tempo para os passageiros - as empresas de transporte são diferentes de muitas outras pelo fato de que, embora a eficiência dos 

funcionários seja essencial para o sucesso das operações de transporte, apenas a eficiência não é suficiente para esse sucesso. Para que uma empresa de 

transporte seja bem-sucedida, a percepção de tempo dos passageiros é tão importante quanto a dos funcionários. Se um horário errado for exibido na área 

de atuação da empresa, há mais chances de os passageiros perderem os horários de partida. Mesmo que um passageiro chegue cedo ou alguns minutos 

antes do horário da partida, um horário errado significa uma desvantagem para ele. Achar que a partida de um trem ocorrerá em 10 minutos quando na 

realidade ela ocorrerá em 6 minutos pode ser um fator decisivo para que o passageiro perca o trem e precise pegar o próximo. Com a implantação de um 

sistema de relógios sincronizados, problemas como esse podem ser evitados.

Esses são apenas alguns exemplos de como um sistema de relógios sincronizados pode beneficiar as empresas do setor de transportes. Um sistema de horário 

sincronizado da Sapling oferece muito mais para uma empresa de transporte do que simplesmente mostrar a hora certa na área de atuação da empresa. Ele 

ajuda a maximizar a eficiência, aumentar a satisfação dos passageiros e ajudar uma empresa de transporte a aprimorar seu nível de qualidade.

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


