
WE DISCOVER POTENTIAL

Standart Ürün Eğitimi
Ekipmanlarımız ve sistemlerimiz için operasyon 
ve bakım eğitimleri sunmaktayız. Eğitimlerimiz, 
gereksinimlerinize uygun şekilde hazırlanır ve 
sanal (özelleştirilmiş e-öğrenme), iş başında ya 
da bir kombinasyon/karma şekilde planlanır. 

Temel ve orta seviyeler için mevcut olan bu 
eğitim, kullanımınızda olan-ekipman özelinde 
tasarlanır. Böylece, üretiminizin devamlılığınız 
sağlayan ekipman hakkında gerekli bilgiye 
sahip olursunuz. Belirli personel için ileri seviye 
eğitimler de düzenlenebilir.

Çalışanlarınızı Güçlendirin
Eğitim, bir sınıfta olup bitenden çok daha fazlasıdır. İşletmenizin perfomansını iyileştirmenize olanak 
sağlayacak gerçek çözümler sunan güçlü bir platformdur. Kendini defalarca karşılayan bir yatırımdır. 
Eğitimlerimizin tamamı, konusunda uzman personelimiz tarafından, uzaktan ve yüz yüze sınıf temelli ve 
aynı zamanda ekipman üzerinde yerinde öğrenme yöntemlerinin kombinasyonu olarak verilmektedir.

Eğitim 

Ürün ve Yetkinlik Beceri Eğitimi 
Aşağıdaki ekipmanlar için eğitimlerimiz 

mevcuttur:
 ■ Kırıcılar
 ■ Değirmenler
 ■ Besleyiciler
 ■ Konveyörler
 ■ Elekler
 ■ Pompalar, Vanalar                                  

ve Siklonlar

 ■ Flotasyon 

Hücreleri
 ■ Tikinerler
 ■ Filtre Presleri
 ■ Numune Alıcılar

Uzmanlardan size özel eğitimler ile performansınızı optimize edin

Bakım yönetimi, titreşim analizi, yağlama 

yönetimi, durum izleme ve hidrolik gibi 

destekleyici beceriler konusunda da eğitim 

sağlanabilir.



 

Güvenilirlik Eğitimi
Personeliniz, aksama nedenini etkin bir şekilde belirlemek ve 
önemli bir sorun haline gelmeden önce düzeltmek için gereken 
bilgi ve becerilerle donatılmış mı? Güvenilirlik eğitimimizin geldiği 
yer burasıdır. Güvenilirlik mühendislerimiz, ekipmanınızın neyi 
neden yaptığını belirlemeye yardımcı olmak için, çalışanlarınızı 
çeşitli teşhis stratejileri konusunda eğitir.

Bunu yaparken, ekipman emreamadeliğinin geliştirilmesine, 
ekipmanın tasarımına uygun şekilde kullanımda olmasına ve 
bakım maliyetlerinin optimize edilmesine olanak sağlayan bir 
proaktif güvenilirlik kültürü öğretilir. Özetle, minimum girdi ile üre-
timi maksimuma çıkaran emniyetli ve verimli çalışan bir işletme 
kültürü hedeflenir.

Lokal Bilgi Transfer Programı
Size yardım etmek için her zaman orada olacağız. Ancak, 
çalışanlarınızın alanlarında daha etkin ve donanımlı olmasının 
önemine inanıyoruz. Bu, Yerel Bilgi Transfer Programımızın (YBTP) 
amacıdır.

Eğitimin, yetkinlik sağlayan, güçlü ve tamamlayıcı niteliği 
sayesinde, YBTP,  işletme ve bakım personelinin işlerini, zorlu 
ve karmaşık koşullar altında, düzenli ve yeterli şekilde ve 
süpervizör ihtiyacı olmaksızın daha emniyetli ve verimli şekilde 
gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Kısacası, YBTP olumlu değişim elçileri yaratır. Üretkenlik, 
verimlilik, ve sürdürülebilirlik elçileri. Onları, değer verdiğimiz ve 
işlerinde ve çevrelerindeki dünyada fark yaratan, geniş ailemizin 
üyeleri olarak görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Daha Fazla bilgi için: flsmidth.com/training
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Eğitim Hizmetleri  
Aşağıdaki önlemler, eğitim bütçenizden en iyi faydayı elde 
etmenize olanak sağlar:

Eğitim gereksinim analizi (EGA), etkili bir eğitim programı 
tasarlamanın ilk adımı olarak yeterlilikteki boşlukların 
nerede olduğunu belirler.

Program değerlendirmeleri, eğitim programının 
performansını ve katma değerini ölçer. 

Eğitimi ulusal olarak tanınan bir yetkinliğe dönüştürmek 
isterseniz, program eşleştirmesi yapılabilir. 

FLSmidth ekipmanlarına dair kurum içi eğitim 
materyallerinizin geliştirilmesinde rehberlik edilebilir.

Ekibinizi Geliştirme ve 
Güçlendirme

flsmidth.eco/contact

Bize Ulaşın


