


Conecte o seu simulador à nova Estação de Instrutor 
Remota, aumente a distância física e mantenha um 
ambiente de treinamento individual de qualidade. 
O treinamento de operadores gera mudanças comportamentais e melhorias de desempenho, 
mas as exigências de distanciamento físico atuais reduzem os efeitos do treinamento 
individual. A Immersive Technologies está se esforçando para manter os seus funcionários 
em segurança e, ao mesmo tempo, manter o alto nível de engajamento na aprendizagem e 
retenção de conhecimento pelo qual somos conhecidos na indústria de mineração.

Estação de Instrutor 
Remota

INCLUSÕES NA ESTAÇÃO DE 
INSTRUTOR REMOTA
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Mini PC, dois monitores, teclado 
e mouse

Tablet

Fones de ouvido com microfone

INCLUSÕES NO  
SIMULADOR  
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Tablet

Câmera

Microfone mãos livres

A Estação de Instrutor Remota (EIR) apresenta o recurso de videoconferência entre a cabine de simulador existente e a mesa do instrutor 
localizada em um escritório separado*. A EIR utiliza a mesma interface simples à qual os instrutores estão acostumados.  

Através de comunicação bilateral e monitoramento, os instrutores podem continuar a treinar os operadores como se estivessem ao lado deles.
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• Pode ver e ouvir o operador através de uma transmissão 
de vídeo em uma tela tablet/laptop adicional enquanto 
fala com ele pelo microfone.

• Pode ver uma transmissão de vídeo do Kit de Conversão 
na Estação de Instrutor principal.

• Terá a mesma visão e interface de usuário na Estação 
de Instrutor que geralmente teria no simulador. Isto 
permitirá que os instrutores iniciem o treinamento, 
desempenhem funções administrativas e forneçam 
relatórios remotamente.

Em um escritório remoto, o 
instrutor

• Pode ver uma transmissão de vídeo do instrutor através 
de um tablet anexado à tela de simulação principal.

• Pode ouvir o instrutor através de um alto-falante e falar 
com ele pelo microfone mãos livres.

Dentro do simulador, o  
operador

* Atenção: todos os dispositivos fornecidos estarão na mesma sub-rede e isolados de qualquer rede corporativa. Além disso, os cabos de rede entre o simulador e o escritório no 
site precisam ter capacidade de transferência mínima de 100Mbps e latência mínima (ex.: ambiente LAN). O cliente precisa fornecer: a mesa/local para a Estação de Instrutor Remota, 
a infraestrutura de cabos e rede externa ao simulador e a mão de obra para instalar/configurar o sistema sob a direção da Immersive Technologies, caso a Immersive Technologies 
não possa acessar o local.
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+61 8 9347 9099 
Support@ImmersiveTechnologies.com.

Austrália

+1 801 727 0766 
SupportUSA@ImmersiveTechnologies.com.

América Do Norte

+62 21 2793 8266 
SupportID@ImmersiveTechnologies.com.

Ásia

+56 2 2246 88 04 
SupportLA@ImmersiveTechnologies.com.

América Latina

+27 11 973 7939 
SupportAF@ImmersiveTechnologies.com.

África / Arábia Saudita / Europa

SUPORTE 24H

A Estação de Instrutor Remota inclui hardware 

adicional, atualização da licença de software, 

garantia de 12 meses e suporte remoto.

Configuração Remota Disponível: As peças são entregues 

com instruções detalhadas e a assistência para instalação 

estará disponível por videoconferência ou telefone.


