EAGLE

POČÍTAČOVÝ KURZ OBSLUHY RENTGENU

je inovativní počítačová vzdělávací platforma, která kombinuje odbornost v oblasti letecké bezpečnosti,
bohaté zkušenosti, nejnovější metody v oblasti počítačových kurtů a nejvyspělejší technologie.
Platforma Eagle byla vyvinuta speciálně pro potřeby rentgenistů a obsahuje jak základní školení, tak i následné
opakované kurzy. Platforma Eagle, jež obsahuje plně interaktivní cvičné a zkušební moduly, věrně napodobuje
pracovní prostředí a vystavuje účastníka kurzu celé škále různých bezpečnostních hrozeb, a tím optimalizuje
proces vzdělávání. Na konci kurzu tudíž absolvent plně chápe, co daná pracovní pozice obnáší. Platforma Eagle
nabízí kompletní sadu kurzů, mezi něž patří úvod do bezpečnosti v letectví, základní a opakované kurzy obsluhy
rentgenu, kurz odhalování podezřelého chování a vzhledu, kurz bezpečnostního povědomí a kurzy obecné
bezpečnosti a bezpečnosti v nákladní dopravě pro nově přijaté pracovníky.
VYVINUTO PROFESIONÁLY V OBLASTI LETECKÉ BEZPEČNOSTI PRO PROFESIONÁLY V OBLASTI
LETECKÉ BEZPEČNOSTI
Jedinečnost platformy Eagle spočívá ve zkušenostech a v odborné kvalifikaci jejích autorů. Platformu Eagle
vyvinula společnost ICTS Europe Systems, člen skupiny ICTS Europe - největšího světového poskytovatele
bezpečnostních služeb v letectví, ve spolupráci se společností QinetiQ, jež je celosvětovým lídrem v oblasti
počítačových vzdělávacích kurzů obsluhy rentgenů a sledování pracovní výkonnosti. Jako zaměstnavatel tisíců
rentgenistů na letištích po celém světě má ICTS Europe na poli rentgenových provozů vskutku bohaté zkušenosti.
V kombinaci s jedinečným know-how společnosti QinetiQ je proto platforma Eagle opravdovou volbou profesionálů.

FUNKCE
•

Komplexní základní kurz, jenž kombinuje interaktivní technologie a bohatou multimediální složku

•

Vědomostní testy ověří pochopení teoretických materiálů

•

Certifikační testy, které ověří jak znalost teorie, tak i schopnost nalézt hrozby ukryté v zavazadlech
cestujících

•

Plně interaktivní modulární opakované vzdělávací kurzy, včetně cvičebních a testovacích modulů
s grafickým uživatelským rozhraním, které přesně simuluje obslužný terminál rentgenu

•

Praktické testy, které používají snímky skutečných tašek, ověřují praktickou schopnost odhalit přítomnost a
povahu nebezpečných předmětů v kontrolovaném zavazadle

•

Knihovna bezpečných a nebezpečných předmětů, včetně tisíců snímků skutečných zavazadel
vygenerovaných výrobci různých rentgenových přístrojů

•

Uživatelsky přívětivý autorizační nástroj, díky němuž je správce systému zcela nezávislý a má plnou
kontrolu nad obsahem školení, a to včetně tvorby a aktualizace kurzů, lekcí, prezentací, zkoušek, multimédií a
rentgenových snímků

•

Import a export dat a obsahu z/do vzdálených pracovních stanic a tříd

•

Nastavitelné parametry školení podle místních nařízení a postupů

•

Podpora obsahu ve více jazycích (v každém jazyce, který je podporován MS Windows)
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•
•

Systémové přehledy a výkazy umožňují instruktorům sledovat výkony a pokroky zaměstnanců a
identifikovat rezervy jednotlivců i celých skupin
Interní systém pro zasílání a přijímání zpráv

VÝHODY
•

Zkrácení doby nutné ke školení

•

Snížení nákladů školení

•

Zvýšení pracovní produktivity – školení pracovníků může probíhat během jejich směny, a tudíž není
zapotřebí pro školení vymezovat zvláštní čas

•

Zvýšení kompetence absolventů – při školení se užívají pouze snímky skutečných zavazadel vygenerované
skutečnými rentgeny

•

Nastavitelné parametry školení, jež je možné upravit automaticky podle uživatelských profilů a dosavadních
studijních výsledků

•

Plnění platných regulatorních požadavků

•

Vhodné pro samostatné pracovní stanice i pro konfigurace se serverem v místní síti LAN

•

Dostupné řešení, které se přizpůsobí rozpočtovým možnostem vaší organizace

•

Non-stop technická podpora

•

Lokalizace vzdělávacích balíčků, které obsahuje kurzy pro obsluhu bezpečnostní stanoviště a pro obsluhu
rentgenů, do němčiny, francouzštiny, italštiny, řečtiny a thajštiny

Eagle – ucelené řešení všech vašich potřeb v oblasti rentgenových kurzů.

SPOLUPRÁCE S ICTS EUROPE – VZTAH ZALOŽENÝ NA DŮVĚŘE
ICTS Europe je světovou jedničkou na poli kontroly a odbavování cestujících na letištích již více než 25 let.
Řídíme síť více než 12.000 zaměstnanců rozmístěných na více než 100 letištích na čtyřech světadílech,
poskytujeme služby více než 400 leteckým dopravcům a každý rok odbavíme více než 250 milionů cestujících.
Z rozsáhlosti naší sítě těží především náš počítačový systém, ale zároveň tento globální dosah slouží
i k rozšiřování již tak dobrých vztahů s mnoha regulačními orgány. Díky úzkým vazbám mezi společností ICTS
Europe Systems, jež se v rámci skupiny ICTS Europe zabývá průzkumem a vývojem, a naší provozní divizí jsou
naše systémy velmi praktické a efektivní a silně se zaměřují na bezpečnostního pracovníka a na bezpečnostní
postupy.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY
Eagle nabízí celou řadu bezpečnostních kurzů, které zlepší pracovní výkony vašich pracovníků a pomohou vaší
organizaci plnit platné regulační požadavky. Mezi tyto kurzy patří např. kurz GSAT – kurz obecného
bezpečnostního povědomí, kurz DetAct, jenž se zaměřuje na podezřelé znaky v chování a ve vzhledu jedinců,
kurz pro bezpečnostní agenty a mnoho dalších kurzů.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Potřebujete-li další informace nebo chcete-li se dozvědět více o tom, jak může Eagle pomoci právě vaší
organizaci, neváhejte se na nás obrátit:
Prodejní tým Eagle
ICTS Europe Systems
Tel.: +44 - 20 - 7874 7576
Email: eagle@icts.co.uk
South Block
Tavistock Square
Tavistock House
London WC1H 9LG
Spojené království

