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A certificação TrainerAdvantage™ em simuladores atinge novas
alturas
24 de Agosto de 2011

Immersive Technologies, o provedor líder de simuladores de
treinamento de operadores de superfície e subterrâneos para a
indústria de mineração global, anuncia hoje que eles têm atingido um
objetivo significativo pela certificação do participante número 1000 em
TrainerAdvantage™.
Immersive Technologies começou em 2006 o programa de certificação
especial e reconhecido em todo o mundo para colaborar com os seus
clientes para atingir um retorno potente de investimento com os
simuladores de Immersive Technologies, através da compreensão e
aplicação melhoradas da tecnologia.
Através do desenho focalizado nos supervisores de treinamento, o programa de três níveis de certificação inclui sessões em
sala de aula e na prática, com os simuladores sob a instrução de um instrutor de Immersive Technologies. Todos os níveis têm
sido desenhados para acrescentar o conhecimento do treinador, desde a operação básica do simulador até administração e uso
avançados.
Peter Salfinger, Diretor Executivo de Immersive Technologies diz: “Estamos muito contentes pela aceitação global do programa de
certificação. A retroalimentação permanente de nossos clientes confirma que TrainerAdvantage™ é uma ferramenta importante
que ajuda a impulsar o valor obtido do investimento em simuladores que eles esperam”.
“O treinamento e a certificação de 1000 treinadores de operadores é um reflexo positivo de que a indústria reconhece a diferencia
que o bom uso dos simuladores de Immersive Technologies tem para segurança e ganhos nas operações de mineração”.
“Ele também fornece una norma valiosa para as minas que pode ser utilizada quando elas recrutam pessoal novo para treinamento
em seus simuladores de Immersive Technologies’. É comum ver que as minas procuram pessoal de treinamento com certificação
de TrainerAdvantage™.”
TrainerAdvantage™ faz parte de um pacote integral de serviços de apoio disponível para os clientes de Immersive Technologies.
Outros elementos incluem apoio técnico, integração de sistemas de treinamento e medições analíticas.
Salfinger conclui: “Nós temos reconhecido á muito tempo que precisamos fazer muito mais que fornecer uma boa tecnologia para
as minas”.
“Nós escutamos cuidadosamente aos nossos clientes para fornecer soluções inteligentes e personalizadas para eles solucionar
seus problemas específicos na operação mineira”.
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Immersive Technologies fara uma demonstração da sua ampla gama de simuladores subterrâneos e de superfície em Setembro,
em Sidney, Austrália, na AIMEX 2011.
###

Sobre a Immersive Technologies
A Immersive Technologies é o fornecedor líder comprovado de simuladores de equipamentos avançados para a indústria de mineração
no mundo. Esta empresa tem alcançado esta posição única com a missão de todos os operadores de equipamento mineiro e
movimento de terras trabalharem com maior seguridade, e as companhias obterem maiores benefícios com a utilização de suas
tecnologias de simulação.
Os Simuladores Avançados de Equipamento da Immersive Technologies estão colaborando com centenas de companhias mineiras no
mundo inteiro para aumentar a seguridade de seus operadores de equipamentos e para geração de utilidades nos sítios mineiros com
o uso de treinamento de simulação efetiva.
Immersive Technologies fornece aos clientes os melhores simuladores de equipamentos de mineração eficiente disponíveis. Isto é
possível através da parceria de licenciamento exclusivo formal e informação técnica que foi criada com fabricantes de equipamento
original (OEM), entre os quais estão Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Liebherr e P&H MinePro. Estas parcerias especiais permitem Immersive
Technologies ter acesso exclusivo às informações técnicas sobre as Máquinas do Fabricante Original, confidenciais e proprietárias,
requeridas para simulação correta da maquinaria original, que não se pode obter pelos meios públicos ou de distribuição.
A Immersive Technologies é dedicada a oferecer serviços sobressalentes. Para cumprir este compromisso, a empresa tem escritórios
de vendas e suporte ao cliente nos lugares perto deles, em Perth e Brisbane, na Austrália; Salt Lake City, nos Estados Unidos; Calgary,
em Canadá; Santiago do Chile; Lima, no Peru; Johanesburgo, na África do Sul; Amam, na Jordânia; Jacarta, na Indonésia, e Calcutá,
na Índia.
Immersive tem experiência em mineração, tecnologia inovadora, gama de produtos, relações com fabricantes de equipamento original,
compromisso comprovado com o apoio, e uma visão na indústria. Estas características são ideais para sua companhia formar uma
parceria conosco e garantir que suas soluções de treinamento com simulador produzam resultados significativos que sua empresa
espera.
Para maior informação e médios associados, favor contatar:
Don Forbes
Manager Promoções
Immersive Technologies
dforbes@ImmersiveTechnologies.com
Tel: +61 (8) 9347 9016 Fax: +61 (8) 9347 9090
www.ImmersiveTechnologies.com
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