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Simulator Peralatan Mutakhir

Humanis, perusahaan perekrutan internasional, mengintegrasikan
teknologi simulator pertambangan dari Immersive Technologies
8 September 2011

Sebagai yang pertama di dunia dalam pasar perekrutan
internasional, Immersive Technologies telah memastikan
penjualan simulator peralatan mutakhir PRO3 kepada ResCo
Services, anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh
Grup Humanis, sebuah agensi perekrutan dan penyedia
tenaga kerja global Australia.
Simulator PRO3 tersebut akan digunakan sebagai bagian dari
strategi berkelanjutan Humanis untuk memperluas operasi jasa
pertambangannya dan membangun strategi untuk menjadi
agensi perekrutan tenaga kerja terbesar di Australia.

Craig Ransley, Humanis Chairman and Peter Salfinger, Immersive
Technologies’ CEO at the official handover during AIMEX 2011

Humanis, yang baru-baru ini mengakuisisi perusahaan jasa pertambangan, ResCo Services, berkecimpung dalam berbagai operasi
industrial dan komersial termasuk pertambangan dan industri ringan. Perolehan simulator PRO3 akan memperluas kemampuan
ResCo untuk menyediakan tenaga kerja yang disertifikasi oleh Organisasi Pelatihan Terdaftar (Registered Training Organization,
RTO) bagi pasar.
Chief Executive Officer dari Immersive Technologies , Peter Salfinger, mengatakan “Dengan menggunakan simulator PRO3, ResCo
akan mampu untuk secara luas meningkatkan perekrutan, penilaian dan penawaran tenaga kerja mereka ke pasar pertambangan,
menekan biaya dan meningkatkan proses kualifikasi tenaga kerjanya untuk basis pelanggan mereka yang sedang bertumbuh.”
“Simulator tersebut akan memberikan kepada ResCo kemampuan untuk secara aman melatih personil pertambangan yang
baru dan yang sudah ada dalam berbagai skenario operasi dan keselamatan, mengukur keterampilan dan tingkat pengalaman
operator sebelum mereka ditempatkan di lapangan.”
Pimpinan Humanis, Craig Ransley, mengatakan “Investasi ini merupakan bagian dari pertumbuhan strategis bagi Humanis pada
sektor sumber daya global. Kami yakin bahwa simulator tersebut akan memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan
dengan biaya murah dan berkualitas tinggi bagi kandidat untuk membantu klien kami menangani kekurangan tenaga kerja yang
serius yang dihadapi oleh industri ini.”
“ResCo sangat terkenal karena kepemimpinannya dalam manajemen keselamatan. Pengenalan simulator kepada strategi
pelatihan operator kami akan membantu dalam mempertahankan posisi ini. Mampu mengembangkan keterampilan operasi dan
keselamatan yang mendasar bagi operator kami dalam lingkungan yang terkendali pada akhirnya akan mengurangi risiko-risiko
terkait dengan keselamatan di lapangan tambang.”
ResCo mengatakan bahwa simulator PRO3 pada awalnya akan dipakai untuk kliennya, Rio Tinto (Coal & Allied) lapangan Mt
Thorley Warkworth, yang terletak 15 km di sebelah barat daya Singleton, NSW Australia. Simulator ini akan melengkapi program
pelatihan berbasis simulator milik lapangan itu sendiri yang difokuskan pada peningkatan keterampilan operator dan pelatihan
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Simulator Peralatan Mutakhir

Selain simulator PRO3, penjualan kepada Humanis juga termasuk unit peralatan modular Aliansi Produsen Peralatan Asli
(Original Equipment Manufacturers, OEM) Caterpillar dan Komatsu untuk mendukung baik truk angkut maupun paket Integrasi
Sistem Pelatihan (Training System Integration, TSI) dari Immersive Technologies. Paket TSI memberikan kepada pelanggan
Immersive Technologies suatu patokan program pelatihan terstandardisasi untuk menerapkan pelatihan simulasi. Paket-paket
TSI dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan penerapan simulator khusus berdasarkan praktik-praktik terbaik yang
dihimpun dari basis pelanggan pertambangan global yang luas dari Immersive Technologies.
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