
Programas de Treinamento da NComputing
Através dos Programas de Treinamento da NComputing, você aprenderá a implantar 
e gerenciar com facilidade as soluções da NComputing em uma ampla gama de  
ambientes, desde uma sala de aula até uma grande empresa.
A proposta de treinamento da NComputing oferece:

• Cursos exigidos de eLearning e certificação de parceiros com base na web
• Aulas ministradas pelos experientes engenheiros da NComputing
• Dispositivo “que não pode ser revendido” para levar com você
• Casos de uso e resolução de problemas na prática
• Oportunidade de conhecer outros parceiros e clientes da NComputing e fazer contatos.

Certificação Técnica para Parceiros
A certificação da NComputing para prestar suporte técnico aos seus clientes é uma combinação de 
eLearning e treinamentos ministrados por instrutores.   Cada componente é confirmado através de 
um processo de eCertification com base na web.  A NComputing também oferece Webinars Técnicos 
Trimestrais com atualizações e novas informações técnicas.  Os parceiros Platinum e Gold devem obter 
certificações técnicas.  

A Certificação para Suporte Técnico de Nível 1 (parceiros Platinum ou Gold) requer:

• eLearning e eCertification autodidáticos
• Presença em um curso ministrado por um instrutor e eCertification, em até um ano após a certificação de 

eLearning inicial. 

A Certificação para Suporte Técnico de Nível 2  (parceiros Platinum) requer:

• Certificação de Nível 1
• Conclusão do requisito ILT
• Competência na construção de sistemas na plataforma vSpace, demonstrada a um engenheiro da NComputing.
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Treinamento Ministrado por Instrutor

O Treinamento Ministrado por Instrutor (ILT) é oferecido em dias consecutivos em cada local 
programado.    

Os participantes de N-series assistiriam a este curso:

•  Curso de dois dias sobre os dispositivos N-series e o vSpace Management Center. 

Os participantes de L300 ou M300 assistiriam a um destes dois cursos:

• Curso de um dia sobre o vSpace para pequenas implantações. (<150 dispositivos)
• Curso de dois dias sobre o vSpace para grandes implantações. (de 150 a 10.000 dispositivos em diversos vSpace 

Servers). 

Programação do curso e locais

Para saber os locais e a programação atualizada das aulas ministradas por instrutores, entre em 
contato com o seu Gerente de Contas de Parceiros da NComputing ou acesse  
 www.ncomputing.com/partner/training

Os custos e o deslocamento até o local do treinamento são responsabilidade dos participantes.  

Ao longo do ano, a NComputing oferecerá um Webinar Técnico Trimestral (arquivado e disponível no 
Portal do Parceiro) e e-mails de novidades, com informações atualizadas sobre:

• Atualizações de software (correções de erros)
• Lançamentos de versões de software (upgrades primários e secundários)
• Lançamentos de versões de firmware
• Principais problemas de suporte técnico
• Perguntas mais frequentes do usuário final
• Dicas e truques de resolução de problemas
• Artigos novos/atualizados da base de conhecimento

CURSO
MÉTODO DE 
REALIZAÇÃO DESCRIÇÃO SKU

PREÇO 
SUGERIDO / 
ALUNO

N-SERIES FOR CITRIX HDX

N-series e vSpace 
Management Center

ILT Curso de dois dias para usuários N-series 
(dias 1 e 2)

TRG-ILT-N-VMC US$ 500,00

vSPACE

vSpace para pequenas 
implantações

ILT Curso de um dia sobre o vSpace 
para pequenas implantações (<150 
dispositivos) (dia 3) 

TRG-ILT-LM US$ 250,00

vSpace para grandes 
implantações

ILT Curso de dois dias sobre o vSpace para 
grandes implantações (>150 dispositivos) 
(dias 2 e 3)

TRG-ILT-LM-VMC US$ 500,00
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Programação do 
treinamento  

DIA 1:  
N-SERIES POR CITRIX HDX 

• N-400, N-500, N-500w
• Citrix Receiver / XenDesktop
• Configuração de dispositivos 

N-Series
• Conexão ao ambiente Citrix
• Resolução de problemas

DIA 2:  

VSPACE MANAGEMENT CENTER

• Instalação / Registro
• Painel
• Gerenciamento de dispositivos
• Gerenciamento de grupos
• Configuração
• Cenários de uso comuns
• Resolução de problemas

DIA 3: 
L300 / M300

• Configuração do host
• Registro do produto
• Licença de acesso do cliente
• Configuração dos dispositivos
• Aceleração multimídia
• NC Console vs. vSpace 

Management Center
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