Estabeleça seu Campus com uma Inscrição Multi-Usuário ou Inscrição Distribuída
É como ter uma biblioteca de referência e uma sala de aula em cada mesa.....

O Conceito ....
Uma base de conhecimento on-line de cursos de mineração, ferramentas e publicações técnicas ...
disponível o tempo todo, para referência, aprendizagem ou ensino, a todos no escritório de uma mina,
matriz ou escritórios regionais.
Opções para o desenvolvimento profissional e treinamento ... funcionários podem ser inscritos como
indivíduos e, em seguida, registrar-se para a certificação on-line em cursos de mineração preparados
por especialistas, muitos deles aprovados por universidades e instituições de mineração.

Inscrição Muti-usuário esta disponível para os escritórios da mina, a matriz ou escritórios regionaisl

Inscrição Local ( Site Enrollment) é projetado para as necessidades de desenvolvimento
profissional de uma mineração em operação ou escritório regional.
Inscrição Distribuída ( Distributed Enrollment) é para grupos grandes com vários escritórios.
As inscrições podem ser personalizadas de acordo com objetivos corporativos, técnicos e pessoais de cada empresa.

Inscrição fornece acesso irrestrito aos recursos da EduMine ...

Inscrição Multi-usuário fornece acesso online irrestrito a todos os cursos EduMine para todos os
funcionários.
Os cursos podem ser usados por indivíduos como um recurso de auto-aprendizagem ou auto
treinamento, ou como uma referência técnica ou recurso para ensino
A inscrição também inclui acesso a uma biblioteca de ferramentas de mineração online e um banco de
dados de publicações.

Login e páginas de Campus personalizadas são providos
A página de login fornece login e a funcionalidade de inscrição on-line para indivíduos.
A página do campus oferece links diretos para cursos EduMine que tenham sido aprovados para a
certificação pela administração local.
Também oferece notícias de desenvolvimento profissional, os canais de notícias (por mina, empresa de
mineração, commodities ou país) e outras informações (publicações, eventos, etc) relevantes para o
local.
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Voisey's Bay Mine - Voisey's Bay Nickel Company (VBNC) é uma subsidiária da CVRD Inco Limited,
localizada 900 km a noroeste de St. John's, Newfoundland.

Kemess Mine - uma enorme mina à céu aberto de cobre - operação de mineração de ouro no norte
do BC, Canadá, empregando cerca de 400 indivíduos. Northgate Exploration Limited é o principal
acionista.

Existem opções para o desenvolvimento profissional e treinamento ...
Os funcionários da mina podem se inscrever on-line, como indivíduos e, em seguida, registrar-se para a
certificação em cursos selecionados.
Relatórios gerenciais de todas as inscrições online, uso e atividade de certificação estão disponíveis a
todo momento.

A Certificação EduMine fornece uma confirmação dos resultados de aprendizagem do indivíduo e da
atribuição das CEU's (unidades de educação continuada) para os requisitos de licenciamento
profissional.
Existem também oportunidades para as certificações da CIM e UBC ...
Alguns cursos EduMine estão incluídos no programa de desenvolvimento profissional do Instituto
Canadense de Mineração, Metalurgia e Petróleo ... conclusão de um desses cursos se qualifica para a
certificação CIM.
Muitos cursos EduMine também estão incluídos no programa de Certificado de mineração oferecido pela
Engenharia de Minas da Universidade de British Columbia ... conclusão qualifica para a participação no
programa, levando a pontos para o Certificado de Mineração da UBC.

O plano de pagamento proporciona a flexibilidade para lidar com ambas as necessidades empresariais
e individuais ...
Uma taxa inicial para estabelecer a sua conta inscrição multi-usuário
Inscrição irrestrita on-line e acesso a todos os recursos para o seu pessoal para o primeiro ano.
No final do primeiro ano nós ajustamos a taxa anual para o próximo ano para refletir o número de
usuários inscritos.
Taxas de certificação opcionais são pagos para inscrições individuais de certificação. Taxas de
certificação podem ser pré-pagas, debitada no cartão de crédito, ou faturada trimestralmente.

Uma infra-estrutura de Internet para gestão de programas de aprendizagem ...

EduMine fornece uma estrutura confiável e testada para o gerenciamento e entrega de programas
online de desenvolvimento profissional e treinamento.
Apoio ao desenvolvimento de programas...
EduMine fornece serviços de apoio ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem para o
desenvolvimento profissional e de formação e / ou integração com os programas existentes da
empresa.
A equipe de suporte da EduMine inclui profissionais da engenharia, geologia, da educação, escritores
técnicos e programadores que têm implementado um modelo baseado na web e um ambiente de
criação para o desenvolvimento eficiente de cursos online.

Maiores informações?
Contate Marcelo Villela
mvillela@infomine.com
+55 31 3284-9256

