Ulaştırma Şirketleri ve Senkronize Saat Sistemleri

Ulaştırma sektöründeki şirketler fiziksel bir ürün yerine, güvenilir, zamanında ulaştırma hizmeti sunduklarından, kendilerine özgü bir yapıya sahiptir.
Bunları sağlamak, organizasyonun çalışanlarının ve ekipmanlarının dışında verimlilik, zaman yönetimi becerileri ve güvenilirlik de gerektirir. İnsanların
A noktasından B noktasına varma konusunda birçok farklı seçeneği olduğu göz önüne alındığında, ulaştırma istasyonlarının güçlü bir müşteri tabanını
muhafaza edebilmek için en yüksek düzeyde verimlilik ve örgütlenme ile çalışması gerekir.
Eski teknoloji saat sistemleri, gözardı edilen ancak ulaştırma istasyonlarının sık sık karşı karşıya kaldığı bir sorundur. Bir Sapling senkronize saat sistemini uygulamaya koymak, seyahat gereksinimleri için sizin şirketinizi seçen müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılama olasılığınızı önemli ölçüde artırabilir.
Senkronize saat sistemleri sadece tüm tesiste doğru zamanı göstermekten fazlasını gerçekleştirir; çalışanların, yönetim kademesinin ve müşterilerin
zaman yönetimi becerilerinin seviyesini de yükseltir. İster bir havaalanı terminali, bir tren istasyonu, bir otobüs garı, ister başka türde bir ulaştırma biçimi
olsun, senkronize saat sistemi, patronları başarıyla memnun eden ideal bir üründür.
Senkronize saat sistemi, bir ulaştırma tesisine şu avantajları sunabilir:
• Zaman Yönetimi Becerilerini Artırmak – Müşterilerinizi memnun etmenizi sağlayacak en önemli unsurlardan biri, çalışanlarınızın performanslarını optimize etmenizdir. Ulaştırma sektöründe bunu yapmanın
bir yolu da, çalışanlarınızın zaman yönetimi becerilerine dayanmaktır. Bu beceri, işyerinde verim için
şarttır. Tesisinizde senkronize bir saat sistemi kurarak, çalışanlarınıza zamanlarını daha iyi yönetmelerine
yardımcı olacak son derece önemli bir araç veriyorsunuz.
• Aylık Bakım Giderlerini Azaltmak – Senkronize saat sistemine sahip olmayan ulaştırma şirketlerinin, arızalı veya kırık saatler nedeniyle kaybetme
riski vardır. Bu, bir şirketin değerli müşterilerini, hedef noktanıza zamanında varan rakip firmalara karşı kaybetmesine yol açacaktır. Sapling’in senkronize saat sistemine yatırım yaptığınızda, olağan arızalar artık bir sorun olmaktan çıkacak. Bir güç kesintisi veya Yaz Saati Uygulaması olduğunda saat
sistemlerimiz kendilerini, herhangi bir bakım işlemi gerektirmeden güncelleyebilmektedir. Sayısız bakım işlemlerine harcanan paralar işin diğer yönlerine
yatırılabilir ve organizasyon, bir bütün olarak büyüyebilir. Ürünlerinin üretim kalitesi bilinen bir şirketten bir sistem satın almak, şirketinizin parasıyla kârlı
bir yatırımı garantilemenin en iyi yoludur.
• Patronlar İçin Zaman Farkındalığı – Ulaştırma şirketleri, çalışanlarının verimliliği başarı için kilit bir unsur olmasına rağmen, başarıyı garanti etmemesi nedeniyle diğerlerinden ayrılırlar. Bir ulaştırma şirketinin başarılı olması için, optimal zaman farkındalığına çalışanlar kadar patronlar da vakıf
olmalıdır. Şayet tesisiniz genelinde tutarlı bir zaman görüntülenmiyorsa, patronlarınızın da uçaklarını kaçırması sürpriz olmayacaktır. Bir patron uçağının
kalkışından birkaç dakika önce varsa bile, güvenilir zamanı sağlayamamak kişiyi dezavantajlı bir duruma düşürür. Siz bir trenin kalkmasına 10 dakika
kaldığını zannederken gerçekte sadece 6 dakika kalması, patronunuz için bir sonraki trene bilet alıp almamak konusunda belirleyici rol oynayabilir. Senkronize saat sistemini benimseyen şirketler, bu tür problemleri önleyebiliyorlar.
Bunlar, senkronize bir saat sisteminin ulaştırma sektöründe firmalara nasıl yararlı olabileceğine ilişkin sadece birkaç örnektir. Sapling senkronize saat
sistemi, ulaştırma şirketlerine, tesisleri genelinde sadece doğru zamanı göstermekten çok daha fazlasını sunuyor. Ulaştırma şirketinin bir üst seviyeye
çıkabilmesine yardımcı olacak verimlilik artışına, müşteri memnuniyetine ve büyümeye destek veriyor.
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

