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Pelatihan Operator untuk Keunggulan - The Ok Tedi Way.
29 April 2019

Terletak di Papua Nugini, Pusat Pelatihan Simulator di Tambang Ok Tedi memenuhi komitmennya untuk mengembangkan
sumber daya mereka yang paling berharga – karyawan. Perusahaan telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada
lebih dari 10.500 karyawan sejak 1982, dan pelatihan simulator telah terbukti sebagai tambahan yang berharga untuk
campuran pelatihan mereka.
Memanfaatkan peralatan simulasi dari Immersive Technologies, situs ini memiliki dua simulator PRO3 yang dapat diangkut
dengan berbagai modul yang dapat dipertukarkan, dan berbagai teknologi pendukung termasuk SimMentor dan Training
System Integration (TSI). Teknologi ini semakin ditingkatkan oleh layanan profesional Immersive dan program Managed
Service yang berhasil bersama dengan Kelas PRO3 lain di kotapraja.
Baru-baru ini, sebagai bagian dari Layanan yang Dikelola - Proyek Peningkatan Berkesinambungan (CIP) telah berfokus
pada pengurangan waktu pengangkutan truk. Laporan awal menunjukkan pengurangan rata-rata 8% pada waktu spot.
Sebuah Proyek terpisah yang membahas tingkat penggalian juga menunjukkan peningkatan.
“Mengembangkan karyawan kami dan melatih mereka secara konsisten sesuai dengan kebutuhan bisnis kami, sangat
penting bagi kesuksesan kami. Immersive Technologies telah memberikan kontribusi terhadap tujuan-tujuan ini,
memungkinkan kami untuk melatih operator kami dengan aman dan percaya diri sambil mendapatkan praktik terbaik
Immersive melalui Spesialis Pelatihan di tempat mereka,” kata Peter Lewis, OHS Manager – Ok Tedi Mining.

Pertambangan OK Tedi-Pusat Pelatihan Simulator di Papua Nugini.

Situs ini telah memperpanjang program Managed Service mereka dari Immersive Technologies untuk menyelesaikan dua
truk CIP dan memulai CIP shovel dengan tarif penggalian. Selain itu, program “Top Gun” khusus telah diterapkan untuk
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mengenali operator yang paling ditingkatkan secara berkala. Program ini menawarkan kompetisi yang sehat dan transparan
di antara operator alat berat untuk mempelajari dan memperbaiki teknik baru dalam simulator - teknik yang selanjutnya
ditransfer operator ke lapangan.
“Komitmen terhadap pelatihan dan pengembangan berkelanjutan di Ok Tedi sangat penting. Investasi mereka pada orang
dan keselamatan adalah kaliber tertinggi dan kami merasa terhormat untuk menjadi bagian dari tujuan itu. Hasil positif
yang mereka sampaikan sangat banyak untuk kerja keras dan dedikasi yang mereka berikan dalam pelatihan operator dan
topi kami bagi mereka,” kata Greg Karadjian, Wakil Presiden Regional - Australia Pasifik, Immersive Technologies.

###

About Immersive Technologies
Immersive Technologies adalah penyedia Advanced Equipment Simulators permukaan dan bawah tanah yang paling terjamin
dan paling teruji bagi industri pertambangan global. Perusahaan ini berhasil mencapai reputasi tersebut dengan berfokus
pada misinya, yaitu untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan dengan mengoptimalkan keamanan dan produktivitas para
operator mereka. Advanced Equipment Simulators milik Immersive Technologies membantu ratusan perusahaan penambangan
di seluruh dunia yang ingin meningkatkan keselamatan operator alat dan profitabilitas situs tambang mereka melalui pelatihan
simulasi yang efektif.
Immersive Technologies menyediakan pelanggannya dengan Advanced Equipment Simulators yang paling efektif. Hal ini
mereka lakukan melalui perizinan formal dan aliansi-aliansi informasi teknis yang telah dibangun oleh Immersive Technologies
bersama dengan Original Equipment Manufacturers (OEM), termasuk: Caterpillar Global Mining, Hitachi, Komatsu, dan Liebherr.
Aliansi-aliansi unik ini memberikan Immersive Technologies akses terhadap informasi teknis mesin yang terpaten dan terjamin
kerahasiaannya, yang diperlukan untuk secara tepat menjalankan mesin-mesin OEM dan informasi ini tidak dimiliki dan tidak
dapat diberikan oleh sumber-sumber publik atau dealer lainnya.
Dengan advanced simulator modules yang tersebar di 44 negara, Immersive Technologies berdedikasi untuk memberikan servis
yang luar biasa. Untuk dapat melaksanakan komitmen ini perusahaan kami memiliki kantor-kantor customer sales and support
yang berlokasi dekat dengan para pelanggan kami di Perth dan Brisbane Australia, di Salt Lake City Amerika Serikat, Fort
McMurray, Ottawa dan Vancouver Kanada, Monterrey Meksiko, Lima Peru, Santiago Chile, Belo Horizonte Brazil, Bochum
Jerman, Johannesburg Afrika Selatan, Jakarta Indonesia, Kolkata India, dan Moskow Rusia.
Immersive Technologies memiliki pengalaman penambangan global, teknologi yang inovatif, berbagai produk, hubungan OEM,
komitmen serta visi industri untuk dapat bekerja dengan anda, dan kami menjamin bahwa solusi pelatihan simulator yang anda
gunakan akan mengantarkan anda pada hasil yang signifikan, sesuai dengan harapan anda.
Untuk informasi lebih lanjut dan informasi terkait dengan media mohon hubungi:
Andres Arevalo
Global Marketing Promotions Manager
Immersive Technologies
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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