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IFAD TS leverer komplet FAC og AO simulator
til Hærens Kamp- og Ildstøttecenter

IFAD, en førende leverandør af simulations- og træningssystemer til Forsvaret, er stolte
over at kunne meddele, at en opdatering af IFACTS til et komplet Forward Air Controller
og artilleriobservatør/skydeleder træningssystem, er blevet afleveret til Hærens Kampog Ildstøttecenter (HKIC) i Oksbøl.
Onsdag d. 16. december var IFAD til stede ved HKIC i Oksbøl for, efter aftale med HKIC og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), at levere den seneste af mange opdateringer til IFACTS (se mere nedenfor).
Afleveringen inkluderede desuden en opdatering af den dertil hørende F-16 simulator.

IFACTS har nu fået yderligere features og træningsmuligheder tilføjet, således at IFACTS vil skabe endnu
større værdi for HKIC og de elever, som skal uddannes til Forward Air Controller og artilleriobservatør.
Hele det grundlæggende uddannelsesforløb vil kunne afvikles i IFACTS, inden eleverne skal ud i felten og
samtræne eller udføre missioner med fly og artilleri i virkelighedens verden.
IFACTS gør det muligt at uddanne og træne elever i klasseværelset i så virkelighedstro et miljø som muligt.
Dette sparer vigtige ressourcer, og skaber samtidigt et godt fundament for at vurdere elevers egnethed i
forhold til disses fremtidige virke som FAC eller AO i Forsvaret.
Med de nye features understøtter IFACTS desuden et øget fokus i Forsvaret på uddannelse i værnsfælles
operationer. IFACTS kan her indgå som en naturlig del af denne træning og de efterfølgende øvelser.
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IFATCS en mobil, PC-baseret træningsløsning, der under anvendelse af simulation dækker uddannelse og
træning i procedurer for Forward Air Control/Close Air Support (FAC/CAS), Artilleriobservation, målud
pegning samt Call for fire (AO/FO) og skadesevaluering (BDA). IFACTS kan via en gateway integreres med
mange andre træningssystemer, såsom fly-, artilleri- og kampvognssimulatorer samt BMS, og derved levere
et omfattende simuleret træningsmiljø for elev og instruktør. IFACTS-løsningen understøtter det af brugeren
definerede udstyr, integreret som simuleret udstyr i den samlede løsning. IFACTS-løsningen kan etableres
som en stationær løsning, men kan også benyttes i et deployeret miljø.

Om IFAD TS:
IFAD er en dansk virksomhed, som er førende på levering af simulationsbaserede træningsløsninger med
fokus på ”mission critical” træning. IFAD leverer trænings- og interoperabilitetsløsninger, der muliggør
værnsfælles træning. IFAD leverer desuden tilpasning, integration, vedligeholdelse og support til både
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danske og internationale forsvarskunder.
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