
ASSINATURA PREMIUM  |  US$

•	 Todos	os	cursos	de	preparação	para	
exames	(centenas	de	vídeos	dos	principais	
especialistas	da	VMware)

•	 Inclui:	revisão	abrangente	de	cada	
objetivo de	exame	(das	certificações	
mais populares)

ASSINATURA STANDARD  |  US$

•	 Material	de	nível	intermediário	
e avançado

•	 Muitas	horas	de	conteúdo	adicional
•	 Inclui:	vídeo	de	solução	de	problemas,	

perguntas	frequentes,	resolução	de	
problemas	conhecidos,	atualizações	
e guias	passo	a	passo

ASSINATURA BASIC  |  GRATUITA

•	 Material	de	nível	básico
•	 Centenas	de	vídeos	e	cursos	rápidos	

gratuitos
•	 Inclui:	treinamento	em	VCA,	cursos	básicos,	

série	de	solução	em	5	minutos	e muito	mais

ENTERPRISE
PREMIUM, STANDARD 

e BASIC mais serviços adicionais

PREMIUM
STANDARD e BASIC 
mais serviços adicionais

STANDARD
BASIC 

mais serviços adicionais

BASIC
 *Todas as assinaturas 

incluem 
acesso por 365 dias

LEVE O SEU TREINAMENTO 
DE TI PARA O PRÓXIMO NÍVEL

Nem sempre é possível enviar sua equipe de TI para treinamentos externos. 
A assinatura do VMware Enterprise Learning oferece um treinamento conveniente 
e flexível que permite que a equipe aprenda em seu próprio ritmo, a qualquer hora 
e em qualquer lugar. 
Esta oferta oferece acesso ao conteúdo completo disponível no Learning Zone 
a todos os usuários licenciados, incluindo os cursos sob demanda da VMware. 
Os assinantes também recebem um cupom gratuito para o exame de certificação 
da VMware. 

Por que a assinatura do 
Enterprise Learning?

 ■ Desenvolvida especificamente 
para organizações de TI

 ■ Ideal para equipes globais 
com níveis de habilidade 
diversos

 ■ Acesso a todos os cursos sob 
demanda e do Lab Connect

 ■ Cupom para exame de 
certificação para cada 
assinante licenciado

ASSINATURA DO ENTERPRISE LEARNING

Saiba mais
Converse com o executivo de contas 
da VMware para saber mais detalhes 
e adquirir a assinatura do Enterprise 
Learning. É necessária uma compra 
mínima. Saiba mais e veja os planos 
de assinatura em www.vmware.com/
go/learningzone. 
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ASSINATURA ENTERPRISE  |  US$

•	 Todos	os	cursos	sob	demanda	
e correspondentes	do	Labs	(centenas	
de horas	de	treinamento	estruturado,	
com laboratório	prático)

•	 Inclui:	versões	digitais	de	nossos	cursos	
e laboratórios	presenciais	mais populares

Compra de assinatura de treinamento individual:
•	 Cursos	sob	demanda	individuais	(acesso	por	30	dias)
•	 Cursos	de	preparação	para	exame	individuais	

(acesso por	180	dias)
•	 Lab	Connect	individual	(acesso	por	30	dias)

http://www.vmware.com/go/learningzone
http://www.vmware.com/go/learningzone

