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Simulator Peralatan Mutakhir

Kinross Fort Knox menerima Penghargaan Peningkatan Usaha
(Business Improvement Award)
21 April, 2011

Kinross Fort Knox telah menerima Penghargaan
Peningkatan Usaha tahun 2010 dari Immersive
Technologies atas hasil yang luar biasa yang telah
dicapai oleh lapangan ini dalam program pelatihan
operator berbasis simulator.
Dipilih dari basis pelanggan global Immersive Technologies, Kinross Fort Knox telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan
dalam program pelatihannya di bidang-bidang seperti pengukuran, komunikasi antar departemen dan penerapan teknik simulasi
praktik terbaik, yang kesemuanya telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan lapangan dalam mengukur
upaya-upaya pelatihannya terhadap profitabilitas secara keseluruhan.
Dalam tahun ketiganya, Penghargaan Peningkatan Usaha dari Immersive Technologies mengakui keberhasilan dari lapanganlapangan pertambangan dalam peningkatan keselamatan operasi, efisiensi dan produktivitas yang dicapai melalui praktik-praktik
terbaik pelatihan dan pembelajaran orang dewasa. Pada tahun 2009, Tambang Caballo dari Peabody Energy diberi penghargaan
atas pendekatan terpadunya terhadap pelatihan peralatan berbasis simulator.
Penghargaan untuk tahun 2010 diberikan kepada Superintenden Operasi dari Tambang Fort Knox, Eric Hill oleh Wakil Presiden
Immersive Technologies untuk Amerika Utara, Cory Cook.
Hill mengatakan, “Fort Knox sangat senang menerima penghargaan ini. Kedua tim dari lapangan kami dan dari Immersive
telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengembangkan program yang kuat. Kami mengharapkan agar dapat
mempertahankan hasil ini di tahun-tahun yang akan datang.”
Cook melanjutkan, “Kami sangat gembira karena Kinross telah mendapatkan penghargaan tahun ini. Komitmen dan semangat
mereka untuk terus meningkatkan keselamatan dan efisiensi keterampilan operator peralatan mereka tidak ada duanya dan
menjadikan contoh akan perubahan yang positif dan fokus terhadap pengembangan program pelatihan yang kami lihat pada
para pelanggan kami di seluruh dunia.”
“Dengan memanfaatkan program-program simulator mutakhir dan penyatuan pelatihan dari Immersive Technologies, tambangtambang mempunyai metoda yang terbukti untuk mengukur dampak positif dari program pelatihan mereka pada operasi
lapangan yang lebih luas.”
Fort Knox adalah anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Kinross Gold Corporation. Tambang ini memindahkan lebih
dari 175.000 ton bijih per hari, dan memproduksi sekitar 300.000 troy ounce (9.331.043 gram) setiap tahun. Fort Knox telah
memproduksi lebih dari 5 juta ons emas sejak mulai berproduksi pada tahun 1997.
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Simulator Peralatan Mutakhir

Tentang Immersive Technologies
Immersive Technologies adalah pemasok simulator peralatan pertambangan bawah tanah terbesar dan telah terbukti bagi
industri pertambangan dunia.
Perusahaan telah mencapai posisi unik ini dengan memfokuskan pada misinya untuk membuat setiap operator peralatan
pertambangan dan penggalian tanah di dunia lebih aman dan karyawan mereka lebih beruntung melalui teknologi simulasinya.
Simulator Peralatan Mutakhir dari Immersive Technologies membantu ratusan perusahaan pertambangan di seluruh dunia untuk
meningkatkan keselamatan operator peralatan mereka dan profitabilitas lokasi melalui pelatihan simulasi yang efektif.
Immersive Technologies menyediakan simulator peralatan pertambangan yang paling efektif yang ada saat ini bagi pelanggannya
. Hal ini dimungkinkan melalui pemberian lisensi eksklusif resmi dan aliansi informasi teknis yang telah dibangun oleh Immersive
dengan para Produsen Peralatan Asli (Original Equipment Manufacturers, OEM) terkemuka, termasuk: Caterpillar, Hitachi,
Komatsu, Liebherr dan P&H MinePro. Aliansi-aliansi unik ini memberikan akses eksklusif bagi Immersive Technologies ke informasi
teknis mesin yang bersifat rahasia dan merupakan hak milik dari OEM dan tidak tersedia melalui jalur publik atau dealer yang
diperlukan untuk mensimulasikan mesin-mesin OEM dengan benar.
Immersive Technologies berdedikasi untuk menyediakan layanan yang paling unggul. Untuk mewujudkan komitmen ini
perusahaan mempunyai kantor-kantor penjualan dan pendukung yang terletak di dekat pelanggannya di Perth dan Brisbane
Australia, Salt Lake City di AS, Calgary Kanada, Santiago Cili, Lima Peru, Johannesburg Afrika Selatan, Amman Yordania, Jakarta
Indonesia dan Kalkuta India.
Immersive mempunyai pengalaman pertambangan global, teknologi inovatif, koleksi produk, hubungan dengan OEM, komitmen
dukungan yang telah terbukti dan visi industri untuk bermitra dengan Anda untuk menjamin agar solusi pelatihan simulator Anda
memberikan hasil yang signifikan seperti yang Anda harapkan.
Untuk informasi lebih lanjut dan media terkait silakan hubungi:
Don Forbes,
Marketing Promotions Manager
Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Tel: +61 (8) 9347 9016
Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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