KATALOG
APLIKACJI

EHS VR jak netflix!
W
ramach
subskrypcji
mamy
dostęp
do
ponad
25* różnych scenariuszy szkoleniowych. Ale to nie wszystko. Ciągle
pracujemy nad nowymi scenariuszami i minimum raz na kwartał
wypuszczamy nową aplikację. Ponadto raz w miesiącu dokonujemy
aktualizacji obecnych aplikacji. W ramach abonamentu mają Państwo
dostęp do nowych aplikacji i do aktualizacji.
Na kolejnych slajdach znajdą Państwo opis poszczególnych aplikacji
wraz z filmem oraz dostępnymi funkcjami.

* Liczba aplikacji ciągle rośnie

SZKOLENIA VR

Szkolenia VR to głównie
możliwość
przeżycia
kryzysowej sytuacji. Tutaj
każdy uczestnik, we własnym
tempie, realizuje scenariusz,
w którym musi wykonywać
określone czynności zgodnie
z procedurami aby uratować
siebie i innych.
Aplikacje wykorzystują m.in.
technologię hand tracking,
więc największa korzyść to
możliwość
wykonania
wszystkiego
tak
jak
w realnym życiu, własnymi
rękoma, czyli uczyć się
poprzez praktykę.

Funkcje aplikacji / Legenda
Średni czas trwania aplikacji
Hand Tracking 2. 0
Wykrywanie rąk, czyli gramy bez użycia
kontrolerów. to magia interakcji z
wirtualnym światem bezpośrednio za
pomocą rąk. Możesz używać
przełączników, dźwigni i wirtualnych
interfejsów użytkownika, rozwiązując
zadania, ratować człowieka, wykonywać
uciśnięcia na fantomie i wiele innych.
Dzięki śledzeniu rąk, wprowadzenie
nowej osoby do świata VR, trwa
kilkadziesiąt sekund!

Rozpoznawanie fantomu

Siatka stacjonarna

Aplikacje działają z każdym fantomem
dostępnym na rynku. Jeśli masz już
fantom, to nie potrzebujesz
dodatkowego. Algorytm wykrywania
fantomu, wykrywanie uciśnięć,
prędkości i siły ucisków jest zaszyty
w aplikacji.

to wyznaczenie wirtualnej
siatki dookoła gracza, tak aby
zabezpieczyć go podczas
grania. Siata ta ma kształt
koła o średnicy ok 1.5m i nie
można jej poszerzyć.

Siatka całopokojowa

Rozpoznawanie mowy

to wyznaczenie wirtualnej siatki dookoła
gracza, tak aby zabezpieczyć go podczas
grania. Po przekroczeniu siatki, gogle się
przełączają w tryb oczekiwania. Siatkę
może mieć dowolne rozmiary. My
podajemy zalecane rozmiary minimalne.

to innowacyjna interakcja
w aplikacjach. Daje możliwość
rozmowy, przekazywanie
informacji czy wydawania
poleceń głosowych.

S ZKO L EN IE PPO Ż - EWA K U ACJ A
Aplikacja składa się z dwóch lekcji które uczestnik musi wykonać:
TRENING I TEST.
TRENING: Aplikacja jest zaprojektowania w taki sposób, aby każdy
mógł przejść całą procedurę ewakuacji. Na początek ćwiczymy
scenariusz zachowani gdy usłyszy alarm pożarowy. W trakcie tego
scenariusza uczymy się rozpoznawania dźwięków alarmowych, pracy
na planach ewakuacyjnych, rozpoznawania znaków, współpracy ze
strażą pożarną. W kolejnym scenariuszu ćwiczymy zachowanie
podczas odkrycia pożaru. W trakcie tego scenariusza musimy użyć
ROP, gaśnica, hydrant, przeciwpożarowego wyłącznik prądu. Naszym
zadaniem jest zgasić pożar i przeprowadzić ewakuację budynku.
TEST: Osoba szkolona musi samodzielnie bez podpowiedzi lektora
w odpowiedniej kolejności ewakuować budynek lub zgasić pożar. Na
koniec aplikacja ocenia nasze zachowanie. Scenariusz przewiduje
pożar w pomieszczeniu kuchni w wirtualnym biurowcu.
Funkcje aplikacji:
TRENING 17 minut
TEST
13 minut
Hand Tracking 2.0
gra przy pomocy dłoni

Siatka stacjonarna (zalecana)

Rozpoznawanie mowy

S ZKO L EN IE PIERWS ZA PO M O C A ED & B L S
Aplikacja składa się z dwóch części: TRENING oraz TEST
TRENING
– W trakcie szkolenia ćwiczymy całą procedurę
w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Zdarzenie odbywa się na
terenie zakładu produkcyjnego. Naszym zadaniem jest ocena
przytomności, oddechu, powiadomienie służb ratowniczych
prowadzenie resuscytacji z wykorzystaniem AED. W aplikacji
ćwiczymy scenariusz, gdy jesteśmy sami, więc wszystkie czynności
wykonujemy osobiście (zobacz kolejny slajd na którym jest aplikacja
pierwszej pomocy w metrze, gdzie działamy w grupie). Aplikacja
współpracuje z dowolnym fantomem dostępnym na rynku.
TEST – Każdy z uczestników szkolenia może się sprawdzić, i wykonać
tet. Jest to sytuacja nagłego zatrzymania krążenia, bez podpowiedzi
lektora. Dodatkowo w teście występują utrudnienia, takie jak
zagrożenia dla ratownika, czy też wirtualne postacie które nam
przeszkadzają w trakcie działań. Na koniec testu dostajemy
podsumowanie prowadzanych przez nas działań.
Funkcje aplikacji:
Trening 15 minut
Test
15 minut

Rozpoznawanie fantomu

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

AI Rozpoznawanie mowy

S ZKO L EN IE PIERWS ZA PO M O C W M ET RZE
W trakcie rozgrywki, wcielamy się w świadka wypadku, który na
przystanku jest świadkiem nagłego zatrzymanie krążenia. Naszym
zadaniem jest wykonać BLS oraz użyć AED zgodnie z europejskim
standardem resuscytacji.
Scenariusz zakłada, że dookoła nas są postronni ludzie. Aplikacja uczy
nas jak wykorzystać pobliskie osoby podczas akcji ratowniczej.
W aplikacji zastosowano rozpoznawanie mowy, co pozwala na
wydawanie poleceń wirtualnym postacią. Ponadto aplikacja
współpracuje z dowolnym fantomem dostępnym na rynku.

Funkcje aplikacji:
Trening 15 minut

Rozpoznawanie fantomu

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

AI Rozpoznawanie mowy

S ZKO L EN IE PIERWS ZA PO M O C N A S TA D IO N IE
W trakcie rozgrywki, wcielamy się w piłkarza. Wykonujemy rzut karny, gdy
nagle dochodzi do zatrzymania krążenia u bramkarza. Naszym zadaniem
jest wykonać BLS oraz użyć AED zgodnie z europejskim standardem
resuscytacji . Ponadto dodatkowym zadaniem jest wykonanie muru
ochronnego odsłaniającego działania ratownicze od publiczności. Działamy
w grupie, więc możemy wykorzystać innych piłkarzy do pomocy.
Aplikacja współpracuje z dowolnym fantomem dostępnym na rynku.

Funkcje aplikacji:
Trening 10 minut

Rozpoznawanie fantomu

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

AI Rozpoznawanie mowy

PIERWSZA POMOC W DOMU
Akcja rozgrywa się w domu, mamy mężczyznę nieprzytomnego.
Naszym zdaniem jest sprawdzić funkcje życiowe, powiadomić służby
ratownicze oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Rozpoznawanie mowy jest wykorzystane przy rozmowie ze służbami
ratowniczymi.

Funkcje aplikacji:
Trening 5 minut

AI Rozpoznawanie mowy

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

APLIKACJA PPOŻ – CZAD / TLENK WĘGLA (CO)
Czad jest niewidoczny i bez zapachu zatem jak go przedstawić w grze
dla dzieci ? Nie wątpliwie jest to zły bohater o którym każdy z Nas
słyszał. W nowej aplikacji podjęliśmy próbę wizualizacji. Aplikacja
rozpoczyna się w łazience z niesprawną wentylacją, nasz bohater
powstaje z podgrzewacza gazowego. Zadaniem dzieci jest jak
najszybciej opuścić mieszkanie i powiadomić operatora 112, lecz nie
jest to takie proste. CZAD ma również przyjaciela Pana kominka, oraz
podgrzewacz gazowy. Długość przebywania w jednym pomieszczeniu
z trującym gazem również utrudnia nam zadanie.

Funkcje aplikacji:
Trening 10 minut

AI Rozpoznawanie mowy

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

APLIKACJA PPOŻ – POŻAR OLEJU W KUCHNI
Sytuacja, która może się zdarzyć każdemu podczas gotowania i nie
tylko. Na patelni z olejem pojawia się ogień a Ty jako uczestnik
zdarzenia musisz zgasić ogień. W aplikacji uczysz się poprawnego
postępowania jak również możesz sprawdzić co się stanie, jeśli
postąpisz nieprawidłowo. W trakcie aplikacji poznajemy trójkąt
spalania, używamy gaśnicy ABF, poznajemy grupy pożarów. Również
gasimy metodami domowymi.

Funkcje aplikacji:
Trening 10 minut

AI Rozpoznawanie mowy

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

APLIKACJA

PPOŻ

–

UŻYCIE

HYDRANTU

Krótki scenariusz uczący użycia hydrantu wewnętrznego HP 25.
W trakcie aplikacji mamy zadanie odłączyć prąd oraz zgasić pożar
przy
użyciu
dwóch
rodzajów
prądów
gaśniczych
(rozproszonym i zwartym)

Funkcje aplikacji:
Trening 3 minuty

AI Rozpoznawanie mowy

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

APLIKACJA

PPOŻ

–

EWAKUACJA

Z

DOMU

Wybucha pożar w naszym domu. Zadaniem uczestnika szkolenia jest
jak najszybciej wyjść z budynku. W trakcie gry dowiadujemy się jak
działają czujki dymu, jak rozprzestrzenia się dym po korytarzach, jak
należy zachować w takiej sytuacji. Dodatkowym zadaniem jest
odnalezienie płaczącego dziecka.

Funkcje aplikacji:
Trening 4 minuty

AI Rozpoznawanie mowy

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

A P L I K A C J A N A B U D O W I E – S Y G N A ŁY R Ę C Z N E
I GŁOSOWE
Aplikacja składa się z czterech lekcji które uczestnik musi wykonać:
1 A Sygnały ręcznie wprowadzenie : W trakcie lekcji wirtualny
instruktor wyjaśnia znaczenie poszczególnych sygnałów zgodnych z
obowiązującym rozporządzeniem. Ponadto poznajemy zagrożenia
jakie mogą wystąpić podczas transportu pionowego.
1 B sygnały ręczne trening : Zadaniem uczestnika szkolenia jest
przetransportować ładunek z samochodu na dach budynku w sposób
bezpieczny przy użyciu sygnałów ręcznych.
2 A sygnały głosowe wprowadzenie : W trakcie lekcji wirtualny
instruktor wyjaśnia znaczenie poszczególnych sygnałów głosowych
zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem. Naszym zadaniem jest
również przeprowadzić ładunek po placu budowy omijając
zagrożenia.
2B sygnały głosowe trening : Zadaniem uczestnika szkolenia jest
przetransportować półfabrykat z miejsca magazynowania na dach
budynku w sposób bezpieczny.
Funkcje aplikacji:
AI Rozpoznawanie mowy
Siatka stacjonarna (zalecana)

Hand Tracking 2.0
gra przy pomocy dłoni

10
minut

10
minut

10
minut

10
minut

APLIKACJA PIERWSZA POMOC – SKALECZENIE
W trakcie treningu mamy zadanie zatamować krwawienie
u pracownika budowy. Cała akcja rozgrywa się na terenie budowy.
Poznajemy procedurę tamowania krwotoków, musimy uciskać ranę,
założyć opatrunek ucisków. Wirtualny trener prowadzi nas krok po
kroku przez procedurę medyczną.

Funkcje aplikacji:
Czas rozgrywki około 7 minut

Hand Tracking 2.0 – gra przy pomocy dłoni
Rozpoznawanie mowy
Siatka cało pokojowa -2m x 2m

APLIKACJE WÓZKI WIDŁOWE
Aplikacja składa się z 4 niezależnych części:
Driving – w trakcie ćwiczeń poznajemy zasady BHP
przy prowadzeniu wózka widłowego, od wsiadania
poprzez sprawdzenie hamulca do poruszania się.
Naszym zadaniem jest przemieszczenie ładunku do
wyznaczonego miejsca całe zadanie odbywa się
w hali magazynowej.

10
minut

Fork Check – Poznajemy wszystkie zagadnienia
dotyczące wideł wymagane na egzaminie UDT.

10
minut

Load Measurments – Poznajemy wszystkie
zagadnienia dotyczące udźwigu wideł wymagane na
egzaminie UDT.

10
minut

Tire Check - Poznajemy wszystkie zagadnienia
dotyczące kół i opon stosowanych w wózkach
widłowych. Po szkoleniu uczestnik powinien potrafić
rozpoznać uszkodzenia opon oraz znać przyczyny ich
powstawania.

Funkcje aplikacji:
Hand Tracking 2.0 gra przy pomocy dłoni
Siatka stacjonarna (zalecana)

10
minut

APLIKACJA PPOŻ I PIERWSZA POMOC:
POPRZENIA
Aplikacja składa się z dwóch lekcji:
Gaszenie – W trakcie szkolenia uczestnik musi zgasić człowieka
4 podstawowymi metodami gaszenia: gaśnicą śniegową, gaśnicą
proszkową, hydrantem, kocem gaśniczym. W trakcie wyboru jednej
z 4 metod poznajemy sprzęt którym gasimy oraz zasady jego użycia.
Ponadto aplikacja oparta jest na realistycznych scenach
z prawdziwego pożaru człowieka.

Pierwsza pomoc – naszym zadaniem jest opatrzenie rozległych
oparzeń człowieka. W trakcie szkolenia poznajemy metodę
szacowania rozległości oparzeń oraz procedurę postępowania.
Funkcje aplikacji:
Hand Tracking 2.0 – gra przy pomocy dłoni
Rozpoznawanie mowy
Siatka cało pokojowa -2m x 2m

25
minut

15
minut

A PL IK ACJ A PPO Ż: EWA K U ACJ A , S KO K N A
S KO KO CH RO N
Jedyna okazja aby przeżyć skoku z 7 piętra na poduszkę strażacką
tzw. skokochron. Akcja rozgrywa się w mieszkaniu na 7 piętrze
uczestnik ma jedyną drogę ucieczki przed pożarem jaką jest skok
z wysokości.
Według procedur straży pożarnej oddawanie ćwiczebnych skoków na
skokochron jest zakazane. Takie skoki stanowią zagrożenie dla życia
i zdrowia. Do tej pory nie stworzono innej metody, która umożliwia
zmierzenie się z tą traumatyczną sytuacją. Z pomocą przychodzi nam
wirtualna rzeczywistość, która w bezpieczny sposób pozwala
zapoznać się z niebezpieczną sytuacją.
Funkcje aplikacji:

3 minuty
Hand Tracking 2.0 – gra przy pomocy dłoni

Siatka cało pokojowa -1,5m x 2m

APLIKACJA PPOŻ: EWAKUACJA PRZEZ D RABINĘ
Naszym zadaniem jest ewakuacja do kosza drabiny strażackiej. Całe zdarzenie
odbywa się na wysokości 10 piętra. Uczestnik musi pokonać swój lęk wysokości
i przejść 2 metry po kładce aby dotrzeć do strażaków.

Funkcje aplikacji:
3 minuty
Hand Tracking 2.0 – gra przy pomocy dłoni
Siatka cało pokojowa -1,5m x 2m

APLIKACJA ZAGROŻENIA NA PRODUKCJI
W trakcie szkolenie należy zidentyfikować różnego rodzaju zagrożenia na hali
produkcyjnej i wdrożyć odpowiednie postępowanie, m.in.:
1. ZASTAWIONE CIĄGI KOMUNIKACYJNE
2. PORUSZANIE SIĘ PO NIEWYZNACZONYCH CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH
3. HAŁAS
4. ZAGROŻENIA OCZU
5. RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE
6. PORUSZAJĄCE SIĘ ELEMENTY MASZYN [MOŻLIWOŚĆ POCHWYCENIA]
7. ZASTAWIONY SPRZĘT PPOŻ ORAZ WYJŚCIA EWAKUACYJNE
8. PRACA W OBRĘBIE WÓZKA WIDŁOWEGO
9. PRACA W OBRĘBIE SUWNICY
10. 5S

Funkcje aplikacji:
Trening 15 minut

AI Rozpoznawanie mowy

Hand Tracking 2. 0

Siatka cało pokojowa
2m x 2m

APLIKACJA PPOŻ
Aplikacja składa się z dwóch części: Grupy pożarów oraz pożar
urządzeń pod napięciem.
Grupy pożarów – W trakcie szkolenia poznajemy grupy pożarów.
Wirtualny strażak tłumaczy nam co oznaczają poszczególne
piktogramy. Dodatkowo dostajemy zadania użycia gaśnicy
i gaszenia. Całe szkolenie obywa się przed strażą pożarną.

Pożar urządzeń pod napięciem – pożar rozdzielni elektrycznej jest
dość powszechnym pożarem. W wirtualnym świecie poznajemy
zasady używania gaśnicy w aspekcie urządzeń elektrycznych.
Wirtualny strażak wyjaśnia jak zgasić taki pożar. W trakcie szkolenia
używamy gaśnicy oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Funkcje aplikacji:
Grupy pożarów - 5 minut
Pożar urządzeń pod napięciem.- 4 minuty
Hand Tracking 2.0– gra przy pomocy dłoni
Siatka stacjonarna (zalecana)

APLIKACJA PPOŻ – ZAGROŻENIA W DOMU
Aplikacja składa się z 7 różnych niezależnych od siebie pokojów
w których przedstawione są zagrożenia pożarowe w domu.
W każdym z pokoi przeżyjemy sytuację niebezpieczną, następnie
naszym zadaniem jest zadziałać prewencyjnie aby uniknąć zagrożenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pokój chłopca – obsługa gaśnicy, zagrożenie skupiania światła
przez szkło powiększające.
Pokój dziadka – Palenie papierosów w domu, czujka dymu.
Salon - pożar od otwartego kominka, zagrożenia od świeczek.
Pokój dziewczynki – zagrożenia pożarowe od urządzeń
elektrycznych.
Piwnica – zagrożenia pożarowe występujące przy stosowaniu
urządzeń na paliwa stałe.
Pokój Taty – widzimy pożar dachu u sąsiada – powiadomienie służb
ratowniczych nr 112.
Kuchnia – zagrożenia w kuchni, pożar oraz poparzenia.

Funkcje aplikacji:
• Jeden pokój 5 minut
• Łącznie około 35 minut
Hand Tracking 2. 0

AI Rozpoznawanie mowy
Siatka cało pokojowa
2m x 2m
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