SITRAIN access - Assinatura individual. (ACCESS-P)
Objetivos
SITRAIN access esta na era do aprendizado digital. Oferece maneiras individualizadas de desenvolver seu conhecimento, além de acesso
exclusivo à cursos em ambiente digital. Melhore suas habilidades com uma variedade de métodos de aprendizado, incluindo aprendizado
em grupo e individual.
O idioma do conteúdo dos cursos será oferecido em inglês.
Grupo alvo
• Tomadores de decisões, Equipe de vendas, Planejadores;
• Programadores, Engenheiros de comissionamento, Equipe de engenharia;
• Equipe de manutenção e técnicos;
• Operadores.
Conteúdo
Módulos de aprendizado individualizado: Com a inscrição no SITRAIN access, Você irá receber uma conta de acesso. Com essa conta,
você terá acesso à todos os módulos de aprendizado com vídeos, acesso a comunidade, participar de grupos focados em vários tópicos
da indústria.
Avaliações: O aprendizado bem sucedido é muito importante no Sitrain access. Para garantir isso, pontos de verificação e teste são parte
integrante de cada módulo de aprendizado.
Palestras com especialistas: em seminários on-line regulares, você receberá informações em primeira mão de nossos especialistas em
produtos da Siemens Industry.
Gerenciamento de conta: o gerenciamento de conta é possível se pelo menos quinze (15) assinaturas forem compradas. Essa conta
permite que os gerentes tenham uma visão geral das atividades de treinamento de seus funcionários e atribuam cursos a eles.
Exercícios no Virtual Exercise Lab: VE Lab é um ambiente baseado em nuvem com software pré-instalado (TIA Portal e PLCSim). No
primeiro ano de assinatura do SITRAIN access, você terá duas (2) horas para utilizar o VE Lab e realizar simulações.
Pré-requisitos
Para assinar o Sitrain access:
Um endereço de e-mail pessoal é obrigatório.
É necessária uma conexão à Internet.
É recomendado o uso do navegador Chrome.
Observações
A assinatura é pessoal e intransferível.
Caso deseje adquirir 10 assinaturas ou mais entre diretamente em contato conosco, pelo e-mail: centrotreinamento.br@siemens.com
O idioma do conteúdo dos cursos será oferecido em inglês.
A validade da assinatura é de 12 meses contado a partir de data da ativação. Após este período a assinatura será renovada
automaticamente, você receberá um e-mail informando sobre a renovação 3 meses antes do vencimento de sua assinatura, caso não
queira renova-la encaminhe um e-mail para centrotreinamento.br@siemens.com informando que não gostaria de renovar sua assinatura.
Condição de pagamento após validação de cadastro: Pessoa Física a vista, Pessoa Jurídica 20DDL.
Tipo
E-Learning
Duração
365 dias
Idioma
en
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