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O Grupo de Usuários da Immersive Technologies aumenta os benefícios dos
produtos através da otimização de operadores
03 de novembro de 2009
Perth, Austrália

A Immersive Technologies deu sequência ao sucesso recente de
seu Fórum de Grupo de Usuários para a Otimização de Operadores,
ocorrido na América do Norte, com um evento recente em Perth, no
estado australiano de Western Australia, para participantes da África
e da região da Ásia-Pacífico.
Durante os três dias do evento, que aconteceu entre os dias 14 e
16 de outubro de 2009 no hotel Novotel Langley Perth, um grupo
diversificado de clientes da Immersive Technologies, representando
empresas da África e da região da Ásia-Pacífico, reuniu-se para adquirir
percepção e técnicas adicionais para aumentar seu entendimento
sobre o treinamento em simulador.
O evento anual teve seu foco em métodos chave para a melhoria
da eficácia dos simuladores e em programas de treinamento que
produzam operadores de equipamentos que sejam mais focados na
segurança e produtivos no campo. O evento em Perth segue-se ao
recente Grupo de Usuários das Américas, que aconteceu em junho
de 2009 e teve um número recorde de clientes participantes, vindos
de empresas integrantes da ampla base de clientes das Américas do
norte e do sul.
Os delegados que participaram do fórum em Perth puderam apreciar
Delegados no Fórum de Grupo de Usuários da África
apresentações de clientes, entre eles a Equinox Minerals Ltd (África),
& Região Ásia-Pacífico 2009
Newmont Boddington Gold Mine (Austrália), Lihir Gold Ltd (Papua
Nova Guiné), Morobe Mining Joint Venture (Papua Nova Guiné), HWE Mining (Austrália) e a Peabody (EUA), juntamente com
inúmeras apresentações e workshops práticos conduzidos pela Immersive Technologies.
Peter Salfinger, presidente da Immersive Technologies, disse que “é ótimo ver nossa base global de clientes aumentando
continuamente seu nível de uso de simulação, visando alcançar aumentos substanciais em segurança e na lucratividade.”
Salfinger disse ainda que “esses fóruns oferecem uma oportunidade a mais para que a Immersive Technologies possa trabalhar
em proximidade com seus clientes, de modo a nos desenvolvermos a partir de nosso sucesso conjunto.”
Os clientes puderam testar os mais recentes produtos oferecidos pela Immersive Technologies, inclusive os novos módulos de
máquinas de Kits de Conversão e o Simulador de Veículo Leve (LVS), juntamente com uma gama de melhorias contínuas de
software.
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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 480 simuladores em 28 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: Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr e P&H MinePro.
Nossos escritórios de atendimento ao cliente estão localizados em Perth e Brisbane, Austrália; Salt Lake City, EUA; Calgary, Canadá;
Santiago, Chile; e Johanesburgo, África do Sul.
Para mais informações e mídias associadas, entre em contato com:
Don Forbes, Marketing, Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Telefone: +61 (8) 9347 9016 Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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