Slukke virtuelle branner
for å redde liv
Real Training leverer kraftig programvare for brannslukking
på Dell Precision mobile arbeidsstasjoner
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Forretningsbehov

Løsningshøydepunkter

Real Training trengte pålitelige, kraftige
arbeidsstasjoner for å støtte VR-programvaren sin for
brannslokkingstrening.

●● Dell Precision mobile arbeidsstasjoner
●● Dell-skjermer
●● Dell EMC ProSupport

Forretningsresultatene
●● M
 uliggjør bærekraftig brannslukkingsopplæring for
medarbeidere

●● L
 everer en realistisk måte for medarbeiderne å lære
hvordan de skal bruke brannslukkingsutstyr

Gir kundene
kostnadseffektiv
brannvernopplæring med

Gjør

VR

det lettere for
teknologipartnere å selge,
markedsføre og levere flere
opplæringskurs

Når det oppstår brann i et hotell eller en restaurant, må
medarbeiderne kunne starte brannslukking med det
samme. Brann sprer seg raskt. Derfor må ansatte kunne
bruke brannslukkingsutstyret for å stanse brannen.
Det er her Real Training kommer inn. Dette norske
selskapet leverer Real Training virtual reality (VR),
som er et brannsimuleringsprogram som lærer deg å
bruke et håndslukkeapparat i et virtuelt brannscenario.
Programvarebrukere som hotell-, restaurant- og
sykehusansatte tar på seg VR-briller og beveger seg
rundt i virtuelle rom mens de slukker brannen. «Alle
branner starter i det små. Hvis noen vet hvordan de skal
bruke brannslukkingsutstyret på stedet, vil de ofte kunne
slukke brannen før brannvesenet ankommer», sier Arve
Aasmundseth, CEO hos Real Training. «Dette redder liv
og sparer helse, miljø og materielle verdier.»
For å sikre at programvaren gir en realistisk VRopplevelse, trenger Real Training robust og pålitelig
maskinvare. «Disse øvelsene er svært viktige, så
programvaren kan ikke lugge», sier Aasmundseth.
Pålitelighet er også viktig fordi Real Training er avhengig
av partnerne sine til å selge og levere programvaren til
kunder over hele Europa. «For partnerne våre dreier det
seg om å tilfredsstille eksisterende kunders behov for en
mer realistisk måte å utføre brannøvelser på og et ønske
om å nå nye kunder», sier Aasmundseth.

«Vi lærer folk hvordan de
potensielt kan redde liv, så vi
er nødt til å levere en sømløs
programvareopplevelse. Det
kan vi med Dell Precisionløsningen.»
Arve Aasmundseth, CEO, Real Training

Kjøre programvare for
simulert brannslukking
på Dell Precision mobile
arbeidsstasjoner
Da Real Training gjorde seg klar til å lansere
programvaren sin i 2017, valgte de Dell som
teknologileverandør. «Vi brukte allerede Dell Latitude
bærbare PC-er, og de fungerte bra for oss», sier Hans
Seime, Chief Marketing Officer hos Real Training. «Vi
vurderte flere løsninger for programvaren vår, men kom
raskt tilbake til Dell igjen. Teknologi er alltid i utvikling,
og Dell leverer VR-klare løsninger som er robuste og
stabile.»
Real Training valgte å kjøre programvaren sin på Dell
Precision 7000-serien mobile arbeidsstasjoner, utstyrt
med grafikkort av typen NVIDIA Quadro. «Dell Precision
7000-serien er optimalisert for VR-applikasjoner og gir
oss programvaren en kraftig løsning med høy ytelse», sier

Seime. Selskapet bruker også Dell P2417H-skjermer til å
vise VR-programvaren internt og til kunder. «Med Dellløsningen får vi en kraftig grafikkløsning og en realistisk
VR-opplevelse», sier Seime.
Selskapet har også testet den nye generasjonen
Dell Precision 7000-serien mobile arbeidsstasjoner
med det nye grafikkortet NVIDIA Quadro. Løsningen
er sertifisert og klar for selskapets VR-simulerte
brannslukkingsprogramvare.
Fordi Dell-løsningen er så mobil, er det enkelt for Real
Training-medarbeidere å ta med enhetene på reiser
når utstyret skal brukes til øvelser. «Dell Precisionarbeidsstasjonene er bærbare, og det er enkelt å ta dem
med på fly både innenlands ut til utlandet», sier Seime.
Real Training benytter seg også av 3 år’ Dell EMC
ProSupport for de mobile arbeidsstasjoner.

Sikre pålitelighet og
stabilitet på kundebesøk
Real Training sikrer en pålitelig VR-opplevelse for
kundene sine ved hjelp av stabiliteten til Dell Precisionløsningen. «Vi fant det vi lette etter i Dell Precision mobile
arbeidsstasjoner: Kraftige, stabile maskiner vi kan stole
på hver eneste dag», sier Aasmundseth. «Dette gir
oss en veldig trygghet når vi er ute hos kunden, fordi
instruktørene som bruker utstyret har ulik IT-kompetanse.
Derfor er det viktig at maskinene alltid fungerer. Hvis
enhetene får problemer når vi er ute hos kundene, ville
det skade vår anseelse som bedrift.»

Levere en svært
realistisk VR-opplevelse
Ved å benytte Dell Precision-løsningen kan Real Training
levere en realistisk VR-opplevelse med høy ytelse for
medarbeidere som skal lære hvordan de skal bruke
brannslukkere på arbeidsplassen sin. «Programvaren
lugger ikke når den kjører på Dell Precision 7000-serien
mobile arbeidsstasjoner. Den fungerer perfekt, og det er
veldig viktig for brukeropplevelsen. Vi lærer folk hvordan
de potensielt kan redde liv, så vi er nødt til å levere en
sømløs programvareopplevelse. Det kan vi med Dell
Precision-løsningen», sier Aasmundseth. «Vi har hatt
demonstrasjoner for 2000 mennesker og hadde 7000

«Vi fant det vi lette etter
i Dell Precision mobile
arbeidsstasjoner: Kraftige,
stabile maskiner vi kan stole
på hver eneste dag.»
Arve Aasmundseth, CEO, Real Training

nye brukere i fjor, og tilbakemeldingene har bare vært
positive. Enten det er en ansatt på et kjøpesenter eller en
branninstruktør, er reaksjonen bare ‘wow!’»

Hjelper partnere å nå
nye kunder
Real Training bruker i tillegg VR-programmet til å
hjelpe partnere som RelyOn Nutec, Sweco, Securitas
Norge, Redningsselskapet og Firetech Systems selge,
markedsføre og levere flere opplæringskurs til kunder.
«Vi har partnere som er modige og vil være først ute
på markedet, og de ønsker å nå nye kunder og styrke
forholdet til eksisterende kunder. Dette kan de gjøre ved
å bruke vår innovative løsning, som baserer seg på Dell
Precision-teknologi», sier Aasmundseth. «Dette gjør det
også mulig for oss å bringe VR-programmet til markedet i
større omfang enn vi kunne få til på egen hånd.»

I nær framtid forventer Real Training å fortsette å
samarbeide med Dell for å forbedre VR-programmet
sitt. «Hvis vi hadde valgt en mindre leverandør, ville
plattformen vår stått mye svakere. Dell gir oss en
trygghetsfølelse på grunn av utviklingsplanen for
produktet, og det at vi kontinuerlig kan stole på
produktene vi allerede har», sier Aasmundseth.
«Virtuell virkelighet utvikler seg raskt, og vi vet at vi
kan stole på teknologien og støtten vi får fra Dell til å
utvikle teknologien vår videre.»
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