
VIRTUAL REALITY
SZKOLENIA DLA BIZNESU

VR
Nowoczesne szkolenia VR – czyli szkolenia  
z wykorzystaniem technologii Virtual Reality to 
odejście od tradycyjnych szkoleń i wejście  
w ekscytujący świat wirtualnej rzeczywistości. 
Środowisko VR umożliwia uczestnikom większe 

zaangażowanie, dzięki czemu przyswajalność 
wiedzy ze szkolenia jest jeszcze wyższa.  
Wejdź w świat interaktywnych szkoleń VR razem 
z LUQAM!

Poznaj szczegóły:

www.luqam.com/szkolenie/vr-dla-biznesu/

Technologia VR (Virtual Reality) staje się coraz 
bardziej popularna i jest wykorzystywana w 
wielu gałęziach przemysłu, ponieważ efekty 
przeprowadzonych szkoleń są duże lepsze w 
porównaniu do tradycyjnych szkoleń.

Technologia Virtual Reality pozwala 
użytkownikowi na wejście w wirtualny 
świat i interakcję z nim przy pomocy 
odpowiednich urządzeń. Urządzeniami, które 
są wykorzystywane podczas szkoleń są gogle 
VR, które wyświetlają obraz w trzech wymiarach 
oraz dodatkowe sensory, które pozwalają 
na manipulowanie obiektami w wirtualnym 
środowisku.

Dowiedz się więcej na temat 
szkoleń VR!
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Quizy sprawdzające

Indywidualne tempo szkolenia

Nowoczesna technologia

Profesjonalna produkcja szkoleń

Niewymagany udział instruktora

Wyższa efektywność szkoleń

Atrakcyjna forma szkoleń dla 
pracowników

Monitorowanie wyników wszystkich 
pracowników

Dedykowana platforma do zarządzania 
szkoleniami VR

Informacje o szkoleniach

Jesteś zainteresowany/a?

Sprawdź jak szkolenia VR mogą pomóc Two-
jej organizacji zmienić się na lepsze! 

Umów się na bezpłatną rozmowę na temat 
Twoich potrzeb.  

Poznaj możliwości wykorzystania VR 
w Twojej branży.



SZKOLENIA VRRODZAJE SZKOLEŃ
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Szkolenie VR 180° / 360° - szczególnie polecane do szkoleń 
onboardingowych

Szkolenie VR 3D - umożliwiające zaprojektowanie własnych 
scenariuszy szkoleń

W przypadku filmów 180/360 pierwszym etapem jest nagranie filmów w zakładzie Klienta, które następnie są obrabiane 
według zakładanego scenariusza. Następnie klient otrzymuje szkolenie VR na specjalnych goglach, które dają wrażenie, 
że użytkownik znajduje się w centrum akcji. Użytkownik staje się aktywnym uczestnikiem, ponieważ prowadzony jest 
przez pełny scenariusz szkolenia, w trakcie którego zadawane są pytania kontrolne, wymagające poprawnej odpowiedzi 
uczestnika. Szkolenia VR 180/360 świetnie sprawdzają się do szkoleń onboardingowych, BHP czy też prezentacji systemu 
5S bezpośrednio na maszynie. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia, ma możliwość podejmowania decyzji w trakcie 
szkolenia, które wpłyną na kolejność poszczególnych etapów szkolenia.

Drugie podejście to stworzenie indywidualnego i dedykowanego szkolenia 3D. Ta metoda jest bardziej skomplikowana oraz 
proces przygotowania takiej aplikacji szkoleniowej jest dłuższy, ale oferuje stworzenie wirtualnego szkolenia, które może  
w pełni odwzorować daną maszynę lub linię produkcyjną. Dzięki temu szkolenia na maszynie mogą być wykonywane  
w wirtualnej rzeczywistości – bez ingerencji w pracę maszyny. Szkolenie z przezbrojenia lub przeglądu maszyny?  
Z wykorzystaniem szkoleń VR 3D to możliwe!

PROCES TWORZENIASZKOLEŃ VR

Omówienie zarysu
koncepcji

Stworzenie
kosztorysu

Produkcja scen VRIntegracja
z goglami VR

Uruchomienie
szkolenia u Klienta



SZKOLENIA VRKORZYŚCI

BEZPIECZEŃSTWO

Pracownicy mogą przećwiczyć różne sytuacje, które w 
rzeczywistości mogłyby zagrażać ich zdrowiu lub życiu, 

bez narażania się na niebezpieczeństwo. Wirtualna 
rzeczywistość pozwala na symulowanie nawet 

najbardziej skomplikowanych  
i niebezpiecznych scenariuszy.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Szkolenia wirtualne pozwalają na oszczędność czasu 
i kosztów związanych z tradycyjnymi szkoleniami. 

Pracownicy nie muszą wyjeżdżać na szkolenia, a koszty 
wynajmu sal szkoleniowych i transportu są znacznie 

mniejsze.

INDYWIDUALIZACJA

Pracownicy mogą uczyć się w tempie dostosowanym 
do swoich potrzeb i umiejętności. Mogą także 

ćwiczyć różne scenariusze i realizować zadania, 
które odpowiadają ich specyficznym potrzebom i 

wyzwaniom.

EFEKTYWNOŚĆ

Szkolenia VR wprowadzają użytkowników w głęboką 
immersję, a więc występuje znaczna poprawa 

skupienia na danym temacie szkolenia. Szkolenie VR 
zajmuje cztery razy mniej czasu niż tradycyjna nauka w 

sali przy identycznych efektach.

REALISTYCZNE WRAŻENIA

Pracownicy mogą doświadczyć bardzo realistycznych 
wrażeń, które mogą być trudne do odtworzenia w 
tradycyjnych szkoleniach. Dzięki temu pracownicy 
mogą lepiej zrozumieć, jak zachować się w różnych 

sytuacjach i szybciej przyswoić wiedzę.

POWTARZALNOŚĆ

Dzięki szkoleniom VR pracownicy mogą powtarzać 
ćwiczenia i scenariusze wiele razy, aż do pełnego 
opanowania wiedzy i umiejętności. Dzięki temu 

w pierwszym dniu pracy w realnym środowisku – 
pracownik będzie czuł się w pełni przygotowany do 

wykonywania swoich obowiązków.

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI

Podczas szkoleń VR nie ma przestojów w produkcji. W 
tradycyjnych szkoleniach, w których pracownicy uczą 
się, jak obsługiwać nowe maszyny i urządzenia, często 

trzeba zatrzymywać produkcję, aby zorganizować 
szkolenie. To oznacza, że firma traci czas i pieniądze, 
ponieważ nie produkuje. Szkolenia VR wykorzystują 

wirtualne maszyny i urządzenia nie przerywając 
produkcji, co przekłada się na aspekt ekonomiczny 

firmy.



PRZYKŁADYREALIZACJI

Skontaktuj się z nami!

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

+48 730 822 627
+48 507 174 084
szkolenia@luqam.com Znajdź nas:

www.luqam.com

@LUQAM

@LUQAM


