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A firma internacional Humanis integra tecnologia de simulador para 
mineração de Immersive Technologies 
Le 8 septembre 2011

Pela primeira vez no mercado do recrutamento internacional, 
Immersive Technologies tem confirmado a venda do seu 
simulador avançado de equipamento PRO3 para a ResCo 
Services, uma subsidiária de propriedade da agência de 
recrutamento laboral australiana Humanis Group.

O simulador PRO3 será utilizado como parte da estratégia 
permanente de Humanis para expandir suas operações de 
serviços mineiros e construir uma estratégia que converte ela 
em a mais importante agência de recrutamento de trabalhadores da Austrália.

Humanis, que recentemente adquiriu a companhia de serviços mineiros ResCo Services, participa de uma gama de operações 
industriais e comercias, dentre elas, a indústria mineira e de iluminação.  A compra o simulador PRO3 ampliará sua capacidade 
para entregar ao mercado recrutamentos certificados de alta qualidade RTO (Organização Certificada de Treinamento).  

Peter Salfinger, Diretor Executivo de Immersive Technologies, disse: “Com uso do simulador PRO3, ResCo poderá acrescentar 
muito a sua de recrutamento, avaliação e pessoal, reduzindo os custos e melhorando o processo de qualificação dos seus 
recrutados para a base dos seus clientes em crescimento”.

“O simulador fornece para ResCo a capacidade de treinar com seguridade o pessoal novo e antigo na ampla gama de cenários 
de seguridade e operações, medindo capacidade e experiência do operador antes de localizar ele na operação mineira.”

Craig Ransley, Diretor de Humanis, afirmou: “O investimento é uma parte do crescimento estratégico de Humanis no sector de 
recursos globais. Nós pensamos que o simulador fornecerá treinamento e renovação dos candidatos que são custo efetivo e de 
alta qualidade para que os nossos clientes possam administrar a falta crítica de trabalhadores que enfrenta a indústria”.

“ResCo é reconhecida pela sua liderança na administração de seguridade. A introdução do simulador para nossa estratégia 
de treinamento de operadores ajudará manter nossa posição. Ser capazes de desenvolver as habilidades fundamentais de 
seguridade e habilidade em nossos operadores num ambiente controlado reduzirá no último termo os riscos relacionados com 
seguridade na operação das minas”. 

ResCo disse que o simulador PRO3 será inicialmente usado no sítio Mt Throley Warkworth, dos seus clientes da de Rio Tinto 
(Coal&Allied), localizado 15 km ao Sudoeste de Singleton, Nova Gales do Sul, na Austrália.  O simulador complementará o 
programa de treinamento com simulador próprio no sítio focado em renovar as capacidades dos operadores e no treinamento 
em eficiência.

Craig Ransley, Humanis Chairman and Peter Salfinger, Immersive 
Technologies’ CEO at the official handover during AIMEX 2011
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Junto com simulador PRO3, a venda para Humanis inclui unidades de equipamento modular de aliança OEM com Caterpillar 
e Komatsu, para suporte dos caminhões mineiros e o pacote de Integração de Sistemas de Treinamento de Immersive 
Technologies.  O paquete TSI fornece para os clientes de Immersive Technologies um programa de treinamento estandardizado 
de objetivo global para a implementação baseada em melhores práticas, que vem da extensa base de clientes de Immersive 
Technologies em todo o mundo.
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