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Sucesso de treinamento em simulador gera maior investimento
da AUMS em simuladores
19 de dezembro de 2018

African Underground Mining Services (AUMS), Barminco Limited e Ausdrill 50/50 Joint Venture, aumentaram o seu investimento
em simuladores da Immersive Technologies. Após ver resultados de sucesso da implementação inicial de duas Plataformas
de Simulador IM360 com Kits de Conversão para Perfuratrizes de Furo Longo Sandvik, Perfuratrizes Jumbo, Carregadeiras
subterrâneas e Caminhões, além de Kits de Conversão para Caminhões e Carregadeiras Subterrâneas CAT, a empresa já solicitou
o aumento da capacidade de treinamento, incluindo Serviços Profissionais como suporte à integração de tecnologia.
“Temos o compromisso de investir em treinamento de qualidade que pode ser aplicado a novos projetos. Usamos a mão-deobra local e a habilidade de treiná-los usando simuladores provou ser uma parte vital da integração e melhoria contínua”, afirma
Scott Miller, Gerente de Saúde Ambiental, Segurança e Treinamento do Grupo A UMS.
A AUMS fornece um programa de treinamento estruturado, utilizando a tecnologia de simulação para otimizar o processo de
treinamento de operadores de equipamento pesado sem experiência. Esta abordagem estruturada se estende ao programa de
Treinamento de Instrutores, onde, em uma colaboração mútua com a Immersive Technologies, uma sessão anual de treinamento
TrainerAdvantage™ foi realizada num período de duas semanas na sede da Immersive Technologies em Perth, Austrália.
“Immersive Technologies é o nosso fornecedor preferido. Podemos confiar na qualidade e confiabilidade do produto e tecnologia,
além de o suporte e serviços serem os melhores do mercado”, afirma Scott Miller.
“O treinamento é importante para a AUMS e eles têm mostrado como essa dedicação pode se igualar a dólares. Estamos
orgulhosos de ver os resultados alcançados por eles e honrados com o investimento contínuo”, afirma Simon Vellianitis,
Gerente Regional da Immersive Technologies.

Instrutores da AUMS e Barminco durante uma sessão personalizada de treinamento
TrainerAdvantage.
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###

Sobre a Immersive Technologies
A Immersive Technologies é a maior e mais qualificada empresa fornecedora de Simuladores Avançados de Equipamento para mineração
subterrânea e de superfície, atuando na indústria global de mineração. A empresa alcançou esta posição de destaque priorizando a missão de
aumentar a lucratividade do cliente ao otimizar a segurança e produtividade dos operadores. Os Simuladores Avançados de Equipamento da
Immersive Technologies estão ajudando centenas de empresas de mineração em todo o mundo a aumentar a segurança dos operadores e a
lucratividade do site através da eficácia de treinamentos em simulador.
A Immersive Technologies fornece aos seus clientes os Simuladores Avançados de Equipamento mais eficazes disponíveis no mercado de mineração.
Isto só é possível através do licenciamento formal e das parcerias que a Immersive realiza com os principais fabricantes de equipamento original
(Original Equipment Manufacturers – OEM), entre eles: Caterpillar, Global Mining, Hitachi, Komatsu e Liebherr. Estas parcerias singulares dão à
Immersive Technologies acesso exclusivo a informações técnicas confidenciais de propriedade dos OEM necessárias para a simulação adequada
das máquinas e que não estão disponíveis para o público ou outros distribuidores.
A Immersive Technologies se dedica a fornecer um serviço excepcional, contando com módulos de simulação avançada implementados em 44
países. Para cumprir com este compromisso, a empresa tem escritórios de vendas e suporte estrategicamente localizados em Perth e Brisbane,
Austrália; Salt Lake City, EUA; Fort McMurray, Ottawa e Vancouver, Canadá; Monterrey, México; Lima, Peru; Santiago, Chile; Belo Horizonte, Brasil;
Bochum, Alemanha; Joanesburgo, África do Sul; Jakarta, Indonésia; Kolkata, Índia; e Moscou, Rússia.
A Immersive tem experiência em mineração global, tecnologia inovadora, gama de produtos, parcerias OEM, compromisso comprovado com
suporte e visão de mercado para assegurar que a solução de treinamento em simulador entregue os resultados que você espera.
Para mais informações, favor entrar em contato com:
Andres Arevalo
Gerente de Marketing Global
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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