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Tornando simples
ser complexo

o que parece

para você

Open VMS Training Tracks
Agora você tem a oportunidade de focar
seu treinamento em suas necessidades
Um sistema que tornou-se líder na área de
saúde, que domina os sistemas de loteria e
está presente em 90% dos câmbios, agora
seus cursos estão disponíveis em forma de
tracks para que você domine esta
tecnologia por meio de treinamento.

VMS Basic você aprende os
recursos básicos de
administração do Open VMS

Divididos em tracks, que focam as suas
necessidades, os treinamentos exploram
todos os recursos das soluções Compaq e
fazem o ambiente de tecnologia de
informação o mais seguro e estável.

VMS Operator com esse
track você está preparado
para operar o Open VMS

É só escolher os tracks que melhor atingem
seus objetivos e você vai estar totalmente
preparado para exercer da melhor forma a
sua profissão.

VMS Performance
configure da melhor maneira
seu sistema Open VMS

Como você pode perceber, os tracks
são soluções que possibilitam melhor
resultado no seu treinamento já que os
cursos são focados no seu objetivo.

Master VMS com esse track
você vai ficar um expert em
todas as áreas do Open VMS

VMS Administrator
Advanced um treinamento
que faz de você um
especialista em ad

VMS Cluster aprenda como
aumentar a disponibilidade
do seu sistema VMS Cluster
VMS Troubleshooting
a solução dos problemas
VMS Cluster está aqui

Open VMS

Open VMS Training Tracks tm
Principais características
Totalmente focado em soluções para o cotidiano de sua empresa
Você determina quando realizar os cursos
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Vantagens

Menu de cursos

Os tracks são uma grade correta de treinamento, muito mais objetiva

São maleáveis, você adapta de
acordo com as suas necessidades
Facilidade de escolha de cada
track
Garantia da qualidade Compaq
Podem ser realizados nos Centros
de Treinamento Compaq ou na
sua empresa
Atendem diversas necessidades
com um baixo investimento

Treinamentos: o melhor
em serviços de educação
Programas especiais de treinamento
atendem desde o usuário final até o
gerente de tecnologia. Ministrados pelos
melhores consultores e instrutores do
mercado.Os centros de treinamento
estão espalhados pelo Brasil e foram
projetados para melhor aprendizado e
equipados com máquinas de última
geração.

Acesse: compaq.com
Mais informações: brasil.training@compaq.com

A internet está
fazendo o mundo
mais Compaq.

