CURSO – “Certified TIA-942 Design Consultant”

Data: 17, 18 e 19 de Dezembro de 2018
Local: Sede da TCSOLUTIONS
R. Rua Professor Alfredo Bresser, 95 - Vila Pauliceia - São Paulo - SP
SOMENTE 06 VAGAS
Certified TIA-942 Design Consultant (CTDC)
O curso é destinado a profissionais envolvidos com a concepção, construção, manutenção
e operação de Data Center de missão crítica e aqueles que desejam participar do curso
CTIA® (Certified TIA-942 Internal Auditor).
Os participantes devem possuir um certificado válido de formação em Data Center, como o
CDCP ou qualquer outro equivalente aprovado. Por favor, envie uma cópia do seu certificado
para verificação no momento da inscrição do curso CTDC.
Os participantes receberão uma cópia digital mais recente da norma ANSI/TIA-942. Este é um
documento de licença única para o usuário que pode ser acessada a qualquer momento em
seu dispositivo e pode ser impressa (apenas uma vez). Durante o treinamento, a norma
ANSI/TIA-942 é muito consultada. Portanto, os participantes são obrigados a trazer o seu
dispositivo para o treinamento ou a norma impressa.
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Estrutura do curso
O CTDC - "Certlfied TIA-942 Design Consultant " é um curso de três dias elaborado para expor
aos participantes como projetar um Data Center compatível com a Norma ANSI/TIA-942.
Proporcionará uma visão clara e objetiva dos requisitos da norma e as variações possíveis
de sua aplicação. Este curso é desenvolvido para se adequar a qualquer tamanho de Data
Center, seja Data Center corporativo ou multi-inquilinos, de terceiros como Co-location,
serviços gerenciados ou provedores de serviços de nuvem.
O curso é regido por instrutores certificados e especializados pela EPI, utilizando uma
combinação de apresentações e uma dinâmica de troca de experiências.
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 com
duração de 90 minutos. Os profissionais aprovados receberão diploma/certificado oficial
“Certified TIA-942 Design Consultant”, 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 126 países, com mais de 1 milhão de
certificados emitidos.
Valor: R$ 8.790,00
inclui certificado "CTDC", apostilas, Norma TIA-942 e taxas "EXIN"
Para registrar-se , envie um e-mail para: catia@tcsolutions.com.br
Data limite para inscrições e pagamentos: 05 / 12 / 2018
Mais detalhes sobre o curso, ligue - (11) 2976-5701, ou acesse o link abaixo:
http://www.tcsolutions.com.br/images/docs/CTDC.pdf
Para os demais cursos disponíveis, acesse:
http://www.tcsolutions.com.br/pt-br/cursos-certificacoes/cursos
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