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TC Connect kan erbjuda skräddarsydda webbaserade utbildningar eller i virtuella klassrum.
Alla utbildningar anpassas specifikt efter er organisations struktur, programmeringsunderlag
och behov. Vårt verktyg justeras efter den utrustning ni använder i er organisation.
Det finns specifika utbildningar för Airbus Rakelterminaler TH1n, TH9, Tactilon Dabat, TMR880i
och även för kontrollrumslösningen RCS9500.
TC ONE
TC ONE är ett system med webbaserade utbildningar för
radioanvändare. Systemet innehåller interaktiva radiosimulatorer som möjliggör snabb utbildning i stora
organisationer. Text, bilder, video och ljud åtföljs av
demonstrationer och simulerade övningar med vilka
användaren kan lära sig i sin egen takt när den har tid.
Utbildningsmålen kan definieras och resultaten kan mätas.
Simulatorerna kan justeras så att de liknar riktiga radioapparater, med de rätta talgrupperna, mappar samt
andra inställningar. Användarna får återkoppling på sin
utbildning och när de har nått den nivå som krävs får de ett
certifikat. Om utbildningarna upprepas till exempel varje år
kan de användas som en förutsättning för en
användarlicens eller för att delta i en simulatorövning.

TC TEAM
TC TEAM är ett virtuellt klassrum med ett virtuellt radionät
med radioterminaler, trafikledare, mobila ledningssystem
och applikationer. Det simulerade radionätet har det riktiga
nätets funktioner, användare, talgrupper, kartor och andra
parametrar. TC TEAM säkerställer att utbildningen sker i en
verklighetstrogen miljö utan att riskera att göra något fel eller
att resurser som behövs på annat håll används.
Det virtuella klassrummet möjliggör lärarledd utbildning på
distans – utan resor. Här finns gruppövningar och scenarier
med samarbete och samverkan som en webbaserad utbildning saknar. Under övningarna har läraren kontroll och kan
följa varje individs framsteg. Fokus ligger på lärande istället
för utbildning. Elevernas aktiviteter kan sparas: vad de säger,
vilka knappar de trycker på samt hur lång tid det tar. Dessa
uppgifter bildar en objektiv bas för den genomgång som
görs efter scenariot.
TC TEAM är ett utmärkt komplement till Virtual Reality
systemet XVR On Scene. Tillsammans bildar dessa två
produkter en fullständig simulering för utbildning inom beslutsfattande, mobil ledning och kommunikation. Simulerade
övningar är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att repetera standardrutiner och säkerställa bästa möjliga beteende i
verkliga situationer.

TC PLAN
Med TC PLAN kan VI bygga upp ett virtuellt radionät, som
kan ställas in på flera sätt med flera olika användare, talgrupper, kartor och andra radio- och systeminställningar. Det
är frånkopplat från det verkliga nätet och kan således inte
störa det på något sätt. Det kan användas för planering av
inställningar, testa effekterna på radioanvändare eller
trafikledare. Det är möjligt att skapa flera virtuella nät som
presenteras som en demo till användarorganisationer och
som sedan kan användas som underlag för beslut innan
man gör de slutliga ändringarna i det verkliga nätet.
TC PLAN:s virtuella nät kan också användas för planering av
kommunikationsplaner och procedurer samt testa dem. Om
det används som ett verktyg i förändringsprocesser kommer
det att förkorta acceptanstiden hos användarorganisationerna samt minska dyrbara upprepningar i det verkliga nätet.
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TC LAB
Med TC LAB verktyg tar vi fram en flexibel virtuell testmiljö
för alla applikationer, funktioner och tjänster på det aktuella
nätet. Det är ett alternativ till tillverkarnas testmiljöer, särskilt i
början av utvecklingen och det minskar den tid som krävs för
utveckling och testning samt kostnader för resor. Systemet
har funktioner som stöder utvecklings- och testarbete, flera
virtuella nät- och radioinställningar, laddning av test, olika
API- och PEI-simulatorversioner för integration.
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