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O Console do Instrutor TabliT™ da Immersive Technologies proporciona
controle sem fio do treinamento
15 de outubro de 2008
Perth, Austrália

A Immersive Technologies coloca o treinamento com simuladores na palma de sua mão, com o lançamento do Console do Instrutor
TabliT™, uma interface portátil para computadores de mão para o Simulador de Equipamento Avançado (AE).
O Console do Instrutor TabliT™ aumenta a flexibilidade do treinamento, ao permitir que os instrutores iniciem remotamente eventos
e situações de emergência para o operador com tecnologia sem fio e recebam feedback em tempo real enquanto o operador aprendiz
opera o Simulador de Equipamento Avançado.
Esse aspecto de “roaming” do console proporciona ao instrutor uma maior liberdade e acesso mais rápido a vários cenários de
treinamento, ao mesmo tempo em que mantém uma supervisão completa da sessão de treinamento.
Oye Obe, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento Comercial da Immersive Technologies, afirma: “A portabilidade do Console do
Instrutor TabliT™ aumenta a liberdade do instrutor, enquanto o recurso “touch screen” permite que os instrutores se concentrem no
operador aprendiz, ao invés de se preocuparem com a tecnologia. Em termos gerais, isso melhora tanto a eficiência quanto a eficácia da
sessão de treinamento.”
###

Sobre a Immersive Technologies
A Immersive Technologies é a líder mundial em fornecimento de simuladores de treinamento de operadores utilizados nas indústrias de
mineração e de escavação. Temos 380 simuladores em 155 localidades e em 23 países. Os Nossos Simuladores de Equipamentos Avançados
(AE) são considerados vitais por muitas das principais empresas de mineração do mundo, como: BHP Billiton e CVRD. Do Congo ao norte do
Canadá, as mineradoras estão cada vez mais seguras e reduzindo os seus custos por tonelada, ao usar diariamente os nossos simuladores
para treinamento e teste de seus operadores.
Possuímos licenças exclusivas e alianças de informações técnicas com os principais fabricantes de equipamentos originais (OEM), que incluem:
Bucycrus, Caterpillar, Hitachi, Komatsu e Liebherr.
Os nossos escritórios de atendimento ao consumidor estão localizados em Perth e Brisbane, na Austrália, Salt Lake City, nos EUA,
Johanesburgo, na África do Sul, e em Santiago, no Chile.
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