CURSO – “Certified Data Center Specialist”

Data: 10, 11 e 12 de Abril de 2019
Local: Sede da TCSOLUTIONS
Rua Professor Alfredo Bresser, 95 – Vila Pauliceia – São Paulo - SP
VAGAS LIMITADAS

Certified Data Center Specialist (CDCS)
CDCS é o nível acima para os profissionais de Data Center, este curso de 3 dias vai elevar
ainda mais os participantes a um nível de ser um parceiro de treino compatível com os
fornecedores e eles serão capazes de verificar as ofertas oferecidas por correção, eficácia e
eficiência.
Os participantes devem possuir um certificado válido CDCP para fazer o curso CDCS.
O CDCS é um pré-requisito para pessoas que desejam alcançar o status CDCE.
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Estrutura do curso
Com poucas exceções, as empresas hoje dependem da TI para a prestação de serviços
críticos de negócios, muitas vezes diretamente para o consumidor final. Por isso, é vital que
os Data Center de missão crítica seja projetado, mantidos e operados com alta
disponibilidade e eficácia em mente. Fato é, porém, que a maior parte dos Data Centers não
atendem a disponibilidade, capacidade, segurança ou deficiência por completo, requisitos
muitas vezes exigido.
As frequentes evoluções tecnológicas colocam mais pressão nos gerentes de Data Center,
os quais devem estar tecnicamente atualizados na mesma proporção. Além disso, há um
vasto número de empresas onde a responsabilidade do Data Center é compartilhada entre o
Gerente de Tl e o Gerente de Facility, cada quaI com suas prioridades, porém com objetivos
comuns de projetar, manter e operar adequadamente seus Data Centers.
Este curso oferece ao profissional envolvido em projeto, manutenção e operação de Data
Centers, valiosos conceitos de alta disponibilidade, flexibilidade, segurança e eficiência para
um ambiente de Data Center de missão crítica, seja novo ou existente.
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 60 questões de
múltipla escolha com duração de 1 hora. Os profissionais aprovados receberão
diploma/certificado oficial “Certified Data Center Specialist”.
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$ 6.400,00, inclui o certificado "CDCS", apostilas e taxas "EXIN".
Para registrar-se, envie um e-mail para: catia@tcsolutions.com.br
Data limite para inscrições e pagamentos: 02 / 04 / 2019
Mais detalhes sobre o curso, ligue: (11) 2976-5701
Para maiores detalhes sobre CDCS, acesse o link abaixo:
http://www.tcsolutions.com.br/images/docs/CDCS.pdf
Para os demais cursos disponíveis, acesse:
http://www.tcsolutions.com.br/pt-br/cursos-certificacoes/cursos
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