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MMC Contracts da África começa programa estratégico com simuladores da 
Immersive Technologies 
 
9 de Juno de 2010
Perth, Australia

MMC Contracts Pty Limitada (MCC), um dos contratadores mais 
importantes e de maior crescimento na África, tem fortalecido suas 
capacidades em programação de treinamento com a aquisição de 
Simuladores Avançados de Treinamento da Immersive Technologies, 
líder nesse mercado.

O investimento inclui três simuladores de base de quatro Kits de 
Conversão, para o apoio do equipamento.  A aliança exclusiva da 
Immersive Technologies com lideres OMS no mundo confirma que 
seus simuladores são seguros e autênticos.  Todos os simuladores têm 
apoio com um Programa de Apoio ao Cliente expandido que assegura 
a utilização máxima.

MCC tem avançado proativamente para a utilização do programa TSI, Integração de Sistemas de Treinamento, exclusivo da 
Immersive.  Os engenheiros de aplicações da Immersive especializam-se na colaboração com as companhias para a integração 
do treinamento em simuladores existentes, e assim permite a utilização máxima e utilidade no investimento desde o primeiro dia.

Com o apoio significativo da MCC, a companhia espera que mais de 300 operadores de equipamento sejam treinados y avaliados 
em Simuladores de Equipamento Avançado da Immersive Technologies visando o melhoramento das capacidades operativas do 
equipamento com maior seguridade no sítio, produtividade e manutenção reduzida do equipo.

O Gerente de Treinamento do Grupo MCC, Pieter Page, está muito contente com a oportunidade oferecida pelo programa TSI da 
Immersive Technologies para o melhoramento significativo dos seus operadores.  “Tenho o convicção que nós vamos comprovar 
benefícios financeiros do programa que não pensávamos serem possíveis. Esta é a nossa oportunidade para desenvolver um 
operador de tipo diferente, e a tecnologia de simulação de Immersive Technologies terá um rol muito importante para o êxito dos 
nossos objetivos”.

O Gerente Regional da Immersive Technologies na África do Este e do Sul, Anthony Bruce, confirma: “Este é um investimento 
estratégico junto à MCC Contracts para a maximização das utilidades medíveis da maquinaria e dos operadores nos sítios de 
mineração. Os simuladores serão uma ajuda muito importante para as companhias melhorarem seus Desenvolvimentos Estratégicos 
da Força de Trabalho, e a segurança e aproveitamento dos sítios”.
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Sobre a Immersive Technologies 
Immersive Technologies e o provedor líder  no mundo dos simuladores de treinamento de operários usados na indústria de 
mineração e movimento de terras. Immersive tem  módulos de simuladores de equipamento mineiro em 29 países. 

Os Simuladores de Equipamento Avançados são considerados vitais para muitas das companhias mineiras líderes mundiais, por 
exemplo, a BHP Billiton, VALE e Rio Tinto. Desde o Congo ao norte do Canadá, as minerações estão aumentando a seguridade e 
reduzindo seus custos por tonelada mediante o uso diário dos simuladores da Immersive Technologies para o treinamento e proba 
dos seus operadores. 

Immersive Technologies possui alianças de licenciamento exclusivo e informação técnica com os fabricantes líderes de Equipamento 
Original (OEM), incluindo Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr e P&H MinePro. 

Nossos escritórios estão localizados em Perth e Brisbane, Austrália; Salt Lake City, nos Estados Unidos; Calgary, no Canadá; 
Santiago do Chile; Johanesburgo, na África do Sul; Amã, Jordânia; Jacarta, Indonésia e Calcutá na Índia.

Para maior informação, favor contactar:
 
Don Forbes
Marketing Promotions Manager
Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Telefone: +61 (8) 9347 9016    Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com   
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