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Förbättrade funktioner - Skapa detaljerade 
scenario med hjälp av ett stort bibliotek med kraftiga 
ochenkla verktyg.

Modulära lösningar - Välj funktionalitet och innehåll 
för att passa just din sektor och dina utbildningsmål.
Designad för användaren I centrum - Enkelt och 
intuitivt interface gör att även icke tekniker kommer 
snabbt in i programmet och får stor nytta av RS.

Response Simulator (RS) ä ren helt ny virtuell 
utbildningsplattform som är framtagen tillsammans 
med säkerhet och Skadeplats exporter. Med hjälp av 
toppmodern Teknik tar RS med dig o dina studenter in 
I en realistisk 3D värld där ni kan skapa nära på oändligt 
många övningsscenarion. Detta ger er möjlighet att öva 
varsomhelst och närsomhelst utan de höga kostnader 
samt risker som dessa typer av övningar normalt skulle 
medföra. 

Skapa 

3 stegs 
utbildningsprocess

Defniera dina 
utbildningsmål och skapa 
scenario med de verktyg 
som möter just dina behov. 

Response Simulator

Incident Command system inom RS platformen tillåter incident commanders att experimentera med 
utryckningsscenarion samt öva olika taktiker. Det förbereder individen för beslutsfattningsprocessen I ett taktiskt 
scenario. Systemet består av tre stycken delar som paketerar de specifika behov som finns för olika verksamheter och 
innehåller ett bibliotek av 3D miljöer och objekt. Utbildningen kan genomföras I olika konfigurationerr beroende på 
fördefinierade utbildningsmål. 

Incident Command

Innehåll
RS levereras med ett brett innehållspaket som kan användas för att skapa ett valfritt scenario. Tre olika verksamhetspaket 
finns förutom baspaketet. 

Utbildningslösningar Fördelar

Industri Flyg Marin

One-On-One Training 

En instructor övar en enskild 
individ och förbereder denna för 
en specific roll vid en incident.

Multi-User Training 

Flera spelare möts I den virtuella 
världen för att öva samverkan, 
sektoransvar eller ledningsnivåer. 

Classroom Training

En student är spelaren medans 
övriga bistår och diskuterar 
scenariot och dess åtgärder, Spela, 

Pausa, Diskutera. 

1
Utbilda 

Defnieradina 
utbildningsmål och skapa 
scenario med de verktyg 
som möter just dina behov. 

2
Debrief

Spela upp scenariot och 
övningen för att utvärdera 
den övande på ett 
pedagogiskt sätt.

3

Konfigurationer

RS kan även levereras med egna object, miljöer, bilar, etc.. Vi kan skräddarsy allt detta åt er för att ge er möjlighet att 
öva i er miljö med era fordon samt er utrustning med de funktioner som är viktiga att öva för er. 

Egen designad miljö samt innehåll

Incident Command övning och utbildning kommer I följande konfigurationer:


