CURSO – “Certified Data Center Professional”

Data: 08, 09 e 10 de Maio de 2019
Local: Sede da TCSolutions
Rua Professor Alfredo Bresser, 95 – Vila Pauliceia – São Paulo - SP
Certified Data Center Professional (CDCP)
O curso "Certified Data Center Professional" é destinado a profissionais que atuam nas áreas
de Facilities e Operações de TI, encarando diariamente frequentes desafios em gerenciar e
manter a infraestrutura de Data Center, com a responsabilidades de atingir e melhorar níveis
de disponibilidade, eficiência e gerenciamento do Data Center.
Profissionais da área de “Business Continuity'' também se beneficiarão dos conhecimentos
de elementos essenciais de alta disponibilidade, escalabilidade e eficiência energética em
Data Centers, bem como ter pleno conhecimento em como auditar e avaliar um Data Center,
seja novo ou existente.
O curso "CDCP" irá ensiná-lo com otimizar os recursos de infraestrutura de um Data Center,
mantendo as normas recomendadas e preparando-se para a frequente mudança de
tecnologia de Servidores e equipamentos de TI.
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Estrutura do curso
O CDCP - "Certlfied Data Center Professional" é um curso de três dias elaborado para expor
aos participantes os componentes chave de um Data Center. O objetivo é orientar sobre os
principais aspectos tais como energia, climatização, segurança, operação, etc. assegurando
alta disponibilidade ao Data Center, envolvendo também aspectos de operação e manutenção.
Instrutores certificados e especializados pela EPI, utilizando uma combinação
apresentações e uma dinâmica de troca de experiências.

de

OBS: O curso será ministrado em português com material em inglês.

Certificação e Credenciamento
A certificação é realizada no final do curso por meio de exame composto de 40 questões com
duração de 1 hora. Os profissionais aprovados receberão diploma/certificado oficial
“Certified Data Center Professional”, válido por 3 anos.
Este certificado é reconhecido mundialmente e acreditado pela EPI, e o exame é aplicado
através da metodologia EXIN, reconhecida em mais de 125 países, com mais de 1 milhão de
certificados emitidos.
Valor: R$ 5.600,00, inclui certificado "CDCP", apostilas e taxas "EXIN"
Para registrar-se, envie um e-mail para: catia@tcsolutions.com.br
Data limite para inscrições e pagamentos: 26 / 04 / 2019
Mais detalhes sobre o curso, ligue: (11) 2976-5701
Para maiores detalhes sobre CDCP, acesse o link abaixo:
https://www.tcsolutions.com.br/images/docs/CDCP.pdf
Para os demais cursos disponíveis, acesse:
https://www.tcsolutions.com.br/pt-br/cursos-certificacoes/cursos
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