


Hubungkan simulator Anda dengan Remote Trainer 
Station, tetap menjaga jarak ffisik dan mempertahankan 
suasana pelatihan 1:1 yang berkualitas. 
Pelatihan operator mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kinerja, tetapi 
persyaratan jarak fisik saat ini mengurangi efek pelatihan satu lawan satu. Immersive 
Technologies sedang meluaskan upaya kami untuk menjaga keselamatan Anda dan 
karyawan Anda serta tetap mempertahankan tingkat keterlibatan pembelajaran dan 
retensi pengetahuan yang tinggi.

Remote Trainer Station

TERMASUK DALAM REMOTE 
TRAINER STATION
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Mini-PC, dua monitor, keyboard 
dan mouse

Tablet display

Microphone headset

TERMASUK DALAM 
SIMULATOR  
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Tablet display

Kamera video

Hand-free microphone

Remote Trainer Station (RTS) memperkenalkan fasilitas konferensi video antara kabin simulator Anda yang ada dan meja pelatih yang terletak di 
kantor terpisah *. RTS menggunakan antarmuka ramah pelatih yang sama dengan yang biasa digunakan oleh pelatih Anda.  

Melalui fitur komunikasi 2 arah & monitoring, para pelatih dapat melaksanakan pelatihan seolah-olah berada di sebelah peserta pelatihan.
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• Dapat melihat dan mendengar umpan video dari 
operator melalui layar Tablet / Laptop tambahan saat 
berbicara melalui headset.

• Dapat melihat video tampilan Conversion Kit pada 
Trainer Station utama.

• Akan memiliki tampilan dan antarmuka pengguna 
yang sama pada Trainer Station yang biasa dimiliki di 
simulator. Ini akan memungkinkan para pelatih untuk 
memulai pelatihan, melakukan fungsi administrasi dan 
membuat laporan dari jarak jauh.

Pelatih yang berada di lokasi 
kantor yang berbeda

• Dapat melihat video tampilan pelatihan pada layer 
tablet yang terpasang pada layar simulasi utama.

• Dapat mendengar pelatih melalui speaker dan berbicara 
melalui hands-free microphone.

Operator yang berada di dalam 
simulator

* Catatan: Semua perangkat yang disediakan akan berada di subnet jaringan yang sama dan diisolasi dari jaringan perusahaan manapun. Selain itu, pemasangan kabel jaringan 
antara simulator dan situs kantor harus minimal 100Mbps dan memiliki latensi minimal (mis.kondisi LAN pada umumnya). Pelanggan menyediakan: Meja/lokasi untuk Remote Trainer 
Station, kabel network/ infrastruktur diluar dari simulator dan dan tenaga untuk memasang / mengatur sistem di bawah arahan  tim Immersive Technologies, apabila tim kami tidak 
dapat mendatangi lokasi.
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LAYANAN DUKUNGAN 24 JAM

Remote Trainer Station termasuk perangkat keras 

tambahan, lisensi perangkat lunak upgrade, garansi 

12 bulan, dan layanan dukungan jarak jauh.

Tersedia Pemasangan Jarak Jauh: Perangkat 

akan dikirim menggunakan kurir, dilengkapi dengan 

instruksi pemasangan dan bantuan pemasangan juga 

tersedia melalui video konferens atau telepon.


