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SIMAVI dezvoltă și integrează proiecte eLearning și eTraining 
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Dezvoltăm aplicații în Virtual Reality 

și Augmented Reality, tehnologiile 

momentului în trainingul profesional 

 

Beneficiarii proiectelor SIMAVI de 

eTraining și eLearning: 

Comisia Europeană 

Companii navale 

Industrie 

 



3 

Realitatea virtuală 

 O experiență practică (aplicații în chirurgie, Ahlberg, et al., 2007 citat de EngageVR.io) 

 Imită aproape perfect realitatea (studiul Universității din Hamburg citat de Vox în 2020)  

https://engagevr.io/use-cases/training/?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLBtH5vpJQ_w6QpNWDQxC22M6Nj1lv2il03LHWTproWxXaHVLHhDdEaAsNREALw_wcB
https://engagevr.io/use-cases/training/?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLBtH5vpJQ_w6QpNWDQxC22M6Nj1lv2il03LHWTproWxXaHVLHhDdEaAsNREALw_wcB
https://engagevr.io/use-cases/training/?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLBtH5vpJQ_w6QpNWDQxC22M6Nj1lv2il03LHWTproWxXaHVLHhDdEaAsNREALw_wcB


PALAEMON urmărește dezvoltarea unui sistem eficient de 
evacuare centralizată în masă a navelor 

→ Academia PALAEMON utilizează căști Oculus Quest și 
aplicații VR pentru: 

 Instruirea și evaluarea personalului; 

 Dezvoltarea scenariilor de simulări de evacuare; 

 Îmbunătățirea continuă a procedurilor de siguranță. 

→ Strategia de evacuare se bazează pe tehnologie AR care:  

 Oferă echipajului asistență și îndrumare în timp real 

 Monitorizează pasagerii și a mediului 

 Transmit informații despre starea navei, ......................... 
actualizări ale strategiei de evacuare 

   

PALAEMON 
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https://www.youtube.com/watch?v=qvKkR6u2Dt4


ISOLA 

ISOLA combină tehnologii de ultimă generație cu 
soluții inovatoare pentru a sprijini ofițerul de 
securitate al navei și echipajul în 
controlul situațiilor care pot interveni la 
bordul navelor cu mii de pasageri 

→Aplicație de realitate augmentată care să 
asiste ofițerul de securitate la bordul navei 
de croazieră 

→ Aplicația mobilă care comunică pasagerilor în 
situații extreme care sunt planurile de 
siguranță 

→ Aplicație de realitate virtuală pentru instruirea 
membrilor echipajului 
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Search & Rescue 

S&R: Platformă de arhitectură modulară 

deschisă, interoperabilă, pentru 

echipajele de salvatori, primii respondenți 

în cazul dezastrelor naturale 

→ Proiectarea arhitecturii platformei,  

→Dezvoltarea și integrarea serviciilor,  

→ Sistemul de formare profesională a primilor 

respondenți, utilizând tehnologie de ultimă 

generație în Realitate Augmentată și ochelari 

smart 
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CONNEXIONs 

CONNEXIONs - Platforma IoT imersivă interconectată de 

detectare a criminalității și terorismului, de predicție, 

investigație și servicii de prevenire 

Tehnologii dezvoltate de SIMAVI 

→ Realitate Augmentată (AR)  

→Realitate Virtuală (VR) 

→Reconstrucție 3D 
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Platforma sprijină polițiștii să coreleze date din mai multe surse eterogene, în 
cazurile de urmărire internațională; să simuleze (în realitate virtuală și 3D) atacuri 
în locuri vulnerabile; să planifice investigațiile operațional și tactic. 



Software Imagination & Vision  

www.simavi.ro  

© 2020 SIMAVI. All rights reserved. 
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Vă mulțumesc! 


