
Teste GRÁTIS
por 30 dias

Baixe, instale e experimente 
nossos módulos de máquinas!*

www.ImmersiveTechnologies.com.br/Pre-Start-Inspection





Inspeção Antes 
da Saída

Inspecione os componentes dos equipamentos na lista de verificação de forma extremamente realista

Avalie a compreensão do processo e precisão da inspeção

Identifique componentes desgastados ou danificados

Ferramenta de Treinamento & Avaliação 
�

�
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 Treine 
 Os trabalhadores aprendem os procedimentos corretos 
de inspeção usando listas de verificação do site e dos Fabricantes 
OEM. O treinamento antes da saída gera familiaridade com 
nomes e locais dos componentes na máquina, pontos de falha 
comuns e conhecimento para relatar problemas de manutenção. 

 Configure 
 Crie um currículo priorizando componenteschave 
do veículo e personalizado para atender às exigências do site. 
Uma vez que o treinamento e cenários de avaliação tenham sido 
configurados, os trabalhadores serão capazes de progredir com 
interação mínima com a equipe de treinamento. 

 Avalie 
 Avalie automaticamente a habilidade de cada 
indivíduo em completar inspeções das máquinas. Resultados 
detalhados são gravados, incluindo quais componentes foram 
marcados correta ou incorretamente e o tempo empregado para 
completar a inspeção. Reduza riscos operacionais implementando 
um programa de treinamento direcionado de inspeção antes da 
saída. 

 Idiomas disponíveis 
• Árabe

• Inglês

• Francês

• Indonésio

• Mongol

• Português

• Russo

• Espanhol

AЛ É

Treinamento antes da saída padronizado, eficaz e consistente.

Máquinas de Superfície
• Caminhões de 

Transporte

• Escavadeiras Hidráulicas

• Escavadeiras Shovel 
Hidráulicas

• Escavadeiras de 
Corda Elétrica 

• Tratores de Esteira

• Carregadeiras de Rodas

• Motoniveladoras

• Draglines

• Perfuratrizes de 
Superfície

• Caminhões Leves

• Veículos Leves

Máquinas de Subterrâneas
• Perfuratrizes de 

Produção

• Perfuratrizes de 
Ancoragem

• Perfuratrizes de 
Produção de Furo Longo 

• Carregadeiras

• Caminhão Subterrâneo

• Locomotives

• Mineradores Contínuos

• Carros de Transporte

• Roadheaders 
(mineradores contínuos)

GRUPOS DE MÁQUINAS COMPATÍVEIS

Se o equipamento que você precisa não estiver na lista acima, entre em contato conosco: enquiries@immersivetechnologies.com.br 
O software da ferramenta Inspeção Antes da Partida tem garantia de 12 meses.

*Configuração mínima: PC/Laptop/Tablet PC com teclado e Microsoft Windows 7/8/10.
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