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Compaq Services

Tornando simples
ser complexo

o que parece

para você

Tru64 Unix v5.o Paq tm
Treinamentos combinados ideais para
o seu desenvolvimento e de sua empresa.
Muito mais qualidade em cada curso.

Tru64 basic
reúne os
recursos
básicos do
Tru64 Unix

Tru64 advfs
com estes cursos
você será capaz
de gerenciar e
utilizar todos
os recursos do
sistema de arquivos
avançados
do Tru64 Unix

Tru64 security
você se torna um
especialista em
segurança em
ambientes Tru64 Unix

Tru64 Performance
aprenda a configurar
da melhor forma seu
sistema Tru64 Unix
TruCluster aprenda
como aumentar a
disponibilidadedo
seu sistema Tru64 Unix
Master Tru64
você se torna um
expert em todas
as áreas do Tru64 Unix

Para cada necessidade um track adequado
para que você explore todos os recursos das
soluções Compaq e faça com que
seu ambiente de tecnologia de informação
seja mais seguro e estável.
É só escolher os tracks que melhor atingem
seus objetivos e você vai estar totalmente
preparado para exercer da melhor forma a
sua profissão.
Como você pode perceber, os tracks são
soluções que possibilitam melhor resultado
no seu treinamento já que os cursos são
focados no seu objetivo.

Tru64 Unix v5.o Paq tm
Principais características
Os tracks possibilitam as combinações dos cursos
Tru64 Unix

Menu de cursos

Você customiza o track de acordo com o seu
objetivo, adicionando ou retirando os cursos conforme os
conhecimentos de sua equipe

Tru64 Utilities
& Commands

System
Administrator

Networt
Administrator

Security
Management

AdvFs, LSM,
RAID Conf. & Mgm

Performance
Management

Trucluster
Config &
Management

Basic
Security
Advfs
Performance
TruCluster

Vantagens

Master Tru64

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

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

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.

A internet está
fazendo o mundo
mais Compaq.

