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Manutenção

Simuladores

Fornecemos soluções de treinamento de manutenção para proporcionar experiências de treinamento imersivo a nossos clientes, com o mais alto nível de qualidade
e flexibilidade.

Projetamos, desenvolvemos, integramos, implantamos e damos suporte a soluções
inovadoras baseadas em simulações para o setor de defesa e para a indústria.

Otimize a disponibilidade de sistemas críticos
com o treinamento de manutenção virtual
O treinamento de manutenção
virtual aprimora o treinamento
físico e o suporte à operação. Com a
crescente complexidade dos equipamentos, operadores industriais
ou militares precisam dar mais
atenção ao treinamento de técnicos
de manutenção.

O Treinamento de Manutenção
Virtual permite que o pessoal
de manutenção treine processos
e procedimentos sob a supervisão
de um instrutor ou em modo
de autotreinamento, sem ter que
se preocupar sobre a disponibilidade
de equipamentos.

A forma clássica de realizar o treinamento de manutenção é usar
equipamentos reais, uma abordagem
perigosa e com custo proibitivo.

A solução evita o risco de degradação
em equipamentos reais e facilita
o treinamento de procedimentos
complexos e/ou raros.
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AGUERIS VMT (Treinador de Manutenção Virtual) é uma solução
de treinamento 3D informatizada
para o pessoal de manutenção. Através de uma parceria estratégica com
a DISTI, fornecedora líder mundial
em soluções de treinamento virtual
3D, a AGUERIS desenvolveu um
sistema de treinamento virtual
interativo que tem a capacidade
de fornecer conteúdo de treinamento
para diferentes dispositivos, como
desktops, tablets e dispositivos
de realidade virtual ou aumentada.

Otimize a eficiência operacional com
treinamentos e simulações rentáveis
A Agueris é uma empresa de referência em treinamento e simulação,
oferecendo uma gama abrangente
de soluções baseadas em simulações.
A empresa foi uma das primeiras
a implementar, de maneira operacional, simuladores virtuais multisistema e soluções de treinamento
embarcado. Além dos simuladores,
a empresa foca no desenvolvimento
de soluções de treinamento para
permitir a excelência operacional.

A Agueris oferece um pacote
de serviços completo para apoiar a
operação dos centros de treinamento.
Não fornecemos apenas tecnologia,
garantimos que ela permita que
nossos clientes potencializem
integralmente o poder da simulação.
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Simuladores Virtuais
Genéricos
Simuladores de Treinamento de Artilharia
Simulação Embarcada
Simuladores Móveis
(trailers)
Realidade Mista
Suporte Técnico
Assistência para treinamento operacional

Em parceria com

Mais informações: +33 (0)1 84 19 56 00

agueris.com
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Laboratório de inovação
Testamos, criamos protótipos de soluções e resolvemos problemas com plataformas inovadoras baseadas em simulações.
Tornamos seus conceitos “virtualmente reais”
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Nossa missão é detectar soluções
tecnológicas promissoras existentes,
tanto no campo da simulação
quanto em outras áreas, selecionar
startups, empresas ou laboratórios,
desenvolver parcerias tecnológicas,
elaborar soluções inovadoras e construir protótipos usando simulação
para nossos clientes.

Oferecemos serviços de consultoria em P&D e inovação, criamos protótipos e rapidamente
integramos novas tecnologias para
oferecer uma prova do conceito,
validada através da simulação.
Também podemos desenvolver a
solução final.

Para nossos clientes, identificamos
componentes ou soluções tecnológicas, criamos um protótipo
de sua integração e ilustramos
sua utilização com tecnologias
baseadas em simulação. Focamos
em várias áreas para potencializar
ativos de inovação com tecnologia
de ponta.

A Agueris é uma fábrica de ideias
inovadoras baseadas em simulação,
um laboratório virtual que permite
usar a simulação para integrar e
testar como um novo conceito
ou inovação pode ser usado na vida
real. Imagine um novo conceito – o
tornaremos “virtualmente real”!

Mais informações: +33 (0)1 84 19 56 00

A AGUERIS é uma empresa francesa e subsidiária integral da CIM Defence. Sua
equipe tem a força de 20 anos de experiência e conhecimento no campo de treinamento e simulação, incluindo também vários especialistas experientes em
operações militares.
Atualmente, a empresa está ampliando seu foco e atuação para cobrir todas
as necessidades na área de defesa, de sistemas de defesa terrestres a simuladores.
Somos focados em inovação, trabalhando de perto com startups selecionadas
para criar e entregar os melhores sistemas com nova tecnologia.

Ao trabalhar com uma variedade
de inovadores, prospectivistas,
escolas, centros de pesquisa e até
escritores de ficção científica, o
laboratório de inovação da Agueris
concentra a inovação para acelerar o
tempo de lançamento no mercado
e oferecer novos recursos. Entre
em contato conosco para discutir
seu projeto.

agueris.com

