K N O WLE D G E SK ILLS A SS E SS M E NT

VOCÊ ESTÁ PRONTO
PARA A VMWARE?
Knowledge Skills Assessment

65%

dos CIOs acreditam que a falta
de talento impede a organização
de acompanhar o ritmo das
mudanças.1

53%

dos líderes de TI afirmaram
ter dificuldades para adquirir
as habilidades necessárias em
nuvem pública internamente. 2

As soluções VMware® não funcionam sozinhas, elas precisam de pessoas. E os
benefícios que você colhe dependem das habilidades, do conhecimento e dos
recursos da sua equipe de TI. Para aproveitar ao máximo seus investimentos
na VMware, é preciso ter uma visão clara sobre as habilidades e as lacunas de
conhecimento da sua equipe de TI e saber como lidar com isso agora e no futuro.
Nosso serviço VMware Knowledge Skills Assessment (KSA) ajuda a eliminar
a adivinhação desse processo.

A abordagem
Utilizamos uma pesquisa abrangente para identificar o nível de preparo de sua
organização de acordo com nível de habilidade, função e produto da VMware.
Os resultados podem ser usados para criar um plano de treinamento projetado
para melhorar os resultados dos negócios, as taxas de adoção da tecnologia
e o ROI geral. O KSA utiliza uma abordagem de três fases:

INFORMAR

IDENTIFICAR

INDIVIDUALIZAR

2

3

1
PREPARE-SE

Fale com seu Representante
Educacional de Vendas para mais
informações.

Uma autoavaliação
guiada do funcionário
fornece informações
sobre os níveis de
habilidade atuais e os
requisitos de treinamento
para sua organização.

De acordo com
o resultado da
pesquisa, identificamos
as necessidades de
treinamento em TI por
função, nível atual de
habilidade, categoria
de tecnologia e uso
do produto da VMware.

Um relatório personalizado
pode ser usado para
fundamentar um plano de
treinamento personalizado
da VMware associado às
necessidades de sua
organização e dos
indivíduos e ao plano
de desenvolvimento
da VMware.

Por que KSA
Utilizar o KSA oferece mais do que informações sobre lacunas de conhecimento
na sua equipe. Também pode oferecer uma percepção sobre os recursos atuais
da equipe, bem como os objetivos dela. Isso ajuda a desenvolver uma equipe
de TI mais preparada e satisfeita, capaz de dar suporte aos resultados da sua
empresa. O KSA possibilita o investimento em treinamentos direcionados que
impulsionam:
1

Harvey Nash/KPMG CIO Survey. 2016.

• Adoção mais rápida

2

Um estudo da Softchoice. “The State of Cloud
Readiness: Transformation and Strategic
Adoption Measured”. Abril de 2016.

• ROI aprimorado
• Mais convicção
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