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Memerangi Krisis dengan Digitalisasi Pelatihan
2 Juni 2020

Dampak COVID-19 pada kinerja Karyawan
Krisis COVID-19 membawa banyak tantangan baru dalam pengembangan tenaga kerja di sector pertambangan sehingga
membuatnya lebih sulit untuk mengoptimalkan kinerja tenaga kerja tanpa alat yang tepat. Kerja jarak jauh dan menjaga jarak
fisik membuatnya lebih sulit untuk memberikan intervensi pelatihan yang efektif. Immersive Technologies memimpin upaya dalam
memikirkan kembali dan mendesain ulang teknologi pelatihan untuk memastikan optimalisasi tenaga kerja tercapai, pada saat
yang bersamaan menemukan cara kerja yang aman.

Evaluasi Digitalisasi Pelatihan sebagai bagian dari Kelangsungan Bisnis
Di saat dimana pertambangan mulai untuk melanjutkan operasional, Immersive Technologies secara aktif telah mendukung
sejumlah besar pelanggan dalam pengembangan rencana tenaga kerja strategis untuk mempersiapkan pengembangan
keterampilan dan peningkatan dalam sertifikasi ulang operator. Perencanaan ini membantu perusahaan tambang untuk
memikirkan langkah-langkah untuk mendigitalkan metode penilaian dan pelatihan dan mengurangi paparan risiko yang terkait
dengan pelatihan kontak jarak dekat dan pelatihan dalam kabin. Sebuah benang merah yang muncul adalah hubungan antara
keterampilan operator dan kesinambungan bisnis pertambangan, terutama karena rencana tambang untuk pemulihan produksi
dan pengendalian biaya, dua hal yang secara langsung dipengaruhi oleh perilaku operator.

Menjaga Efektivitas Pelatihan sambil Menjaga Keselamatan
Dalam upaya menjaga jarak fisik dengan tetap mempertahankan hasi yang berkualitas, Immersive Technologies membuat Remote
Trainer Station (RTS), yang menggabungkan fungsi remote control dan konferensi video antara kabin simulator dengan meja
pelatih yang terletak di ruang terpisah. Selain fitur audio dan video langsung, para pelatih juga dilengkapi dengan visualisasi
pemantauan perilaku dan kontrol simulator, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan pelatihan seolah-olah mereka
berada tepat di sebelah peserta pelatihan.

Solusi Remote Trainer Station (RTS) - memberikan pelatihan yang aman dengan tetap menjaga jarak fisik.

“Covid-19 dan persyaratan jarak fisik yang muncul telah menimbulkan tantangan bagi setiap perusahaan pertambangan,
terutama dalam memberikan pelatihan yang efektif dan pelatihan tatap muka. Immersive Technologies berfokus pada
memberikan solusi untuk membuat orang tetap aman dan menjaga bisnis pertambangan tetap menguntungkan.” kata David
Anderson, Chief Executive Officer, Immersive Technologies.
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Mendukung Konsep Bekerja dari Jarak Jauh
Selain itu, teknologi dan peralatan Remote Support Connection telah ditingkatkan agar mampu melayani professional services,
dukungan teknis dan layanan train the trainer secara daring. Persentase yang meningkat dari 3.000 pelatih dengan sertifikasi
TrainerAdvantage secara teratur mengakses kursus pelatihan online kami untuk mempertahankan sertifikasi dan kemampuan
mereka. Immersive Technologies juga telah mulai menyelenggarakan User Group Forums kami dalam format daring “langsung”,
menjadikannya sebagai forum untuk berbagi praktik terbaik dan jaringan professional. Topik terkini termasuk berbagi cara
kembali bekerja setelah COVID-19.

“Kami bekerja erat dengan pelanggan untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan tantangan tenaga kerja
terbaru. Tim kami berkomitmen untuk memberi Anda wawasan dan strategi berkualitas untuk meningkatkan bisnis Anda”. kata
David Anderson.

Online User Group – NAM Region

TrainerAdvantage Video Conference

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.
Dengan advanced simulator modules yang tersebar di 45 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,
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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