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Data center definido por software: a base para a
transformação digital

VMware Cloud on AWS: Implantação e gerenciamento
2019

Inove com liberdade nas nuvens de sua preferência com a base
digital definida por software da VMware. Baseado em nossas
tecnologias líderes do setor, nosso enfoque reúne o que há de
melhor em processamento, armazenamento e rede virtualizados
com o gerenciamento de nuvem abrangente. Nosso ambiente
operacional comum permite executar, gerenciar, conectar e
proteger rapidamente os aplicativos em todos os data centers,
nuvens e dispositivos.

Nesse curso de três dias, você adquire habilidades para
implantar e gerenciar uma infraestrutura do VMware Cloud™ on
AWS. Combinando aulas teóricas e laboratórios, você implantará
e gerenciará os recursos do VMware Cloud on AWS e do
VMware vSphere® que formam a base de uma infraestrutura
híbrida. Você também discutirá em que momento e circunstância
esses recursos serão mais eficazes. Qualquer pessoa que esteja
planejando migrar, criar ou adotar um ambiente híbrido usando
o VMware Cloud on AWS poderá se beneficiar desse curso.

Operações de segurança para o data center definido por
software
Nesse curso, ensinamos como usar o portfólio de produtos e as
ferramentas de data center definido por software da VMware
para que você possa gerenciar melhor o acesso do
administrador, fortalecer o ambiente do VMware vSphere® e
proteger os dados estáticos e dinâmicos. Também discutimos
conformidade e automação para ajudar você a garantir que suas
implantações se alinhem às suas políticas de segurança.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Arquiteto, engenheiro, administrador

Nível

Avançado

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-SOSDDC1-OE

Valor do crédito

23

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível

Avançado

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-CAWSDM2019A-OE

Valor do crédito

14

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-CAWSDM2019A-EL

Valor do crédito

14

Disponível hoje mesmo

Inscreva-se agora.

Automação de data center com o vRealize Orchestrator e
o vSphere PowerCLI

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
Cloud on AWS: Implantação e gerenciamento 2019 na VMware Store.

Este curso apresenta aos administradores experientes do
VMware vSphere® o conhecimento necessário para usar as
ferramentas de automação às quais todos os clientes do vSphere
têm acesso. Usando casos e exemplos do mundo real, você
aprenderá a automatizar tarefas administrativas diárias com o
VMware vSphere® PowerCLI™ e o VMware vRealize®
Orchestrator™. No curso, essas ferramentas são utilizadas para
automatizar tarefas em um ambiente de laboratório.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador

Nível

Avançado

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-DCAVROP-OE

Valor do crédito

23

RECOMENDADO PELO CLIENTE

94% dos clientes consultados recomendariam
o treinamento e a certificação da VMware
para um amigo ou colega.
PESQUISA VMWORLD 2019

Inscreva-se agora.
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NOVO VMware Cloud Foundation: Gerenciamento e
operações [V3.9.1]

VMware Integrated OpenStack: Instalação, configuração
e gerenciamento [V5]

Este curso de três dias inclui instruções sobre os recursos do
VMware Cloud Foundation™ para gerenciar e operar
infraestruturas em nuvem híbrida, o que inclui personalização e
gerenciamento. O curso explica a arquitetura do VMware Cloud
Foundation, além de explicar licenciamentos, certificados,
VMware vSAN™, manutenção e múltiplas instâncias. O curso
também abrange domínios de cargas de trabalho, migração de
cargas de trabalho, disponibilidade e solução de problemas.

Nesse curso prático de cinco dias, você adquire as habilidades
necessárias para criar uma nuvem privada usando o VMware®
Integrated OpenStack no SDDC comprovado da VMware. Esse
curso aprimora seus conhecimentos sobre instalação,
configuração e gerenciamento do VMware Integrated
OpenStack por meio de uma combinação de aulas teóricas e
laboratórios práticos. Você aprenderá a oferecer infraestrutura
como serviço e PaaS com recursos avançados de rede e
segurança para os usuários finais usando o VMware Integrated
OpenStack.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador de sistema, integrador de
sistemas, consultor

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VCFMO391-OE

Valor do crédito

14

Inscreva-se agora.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VIOICM5-OE

Valor do crédito

23

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VIOICM5-EL

Valor do crédito

23

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VIOICM5-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
Integrated OpenStack: Instalação, configuração e gerenciamento [V5]
na VMware Store.
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Armazenamento virtual

VMware vSAN: Operações de produção [V6.7]

Diga adeus ao custoso e complexo armazenamento tradicional e
simplifique seu caminho para a infraestrutura hiperconvergente
(HCI) e a nuvem híbrida com o VMware vSAN™. Como único
armazenamento nativo do VMware vSphere®, o vSAN facilita a
otimização dos investimentos já feitos em virtualização. Evolua
para uma solução integrada de HCI com o vSAN para melhorar a
agilidade empresarial e ao mesmo tempo gerenciar a
complexidade, o custo e o risco.

Nesse curso de dois dias, você aprenderá a configurar e
executar tarefas comuns realizadas por administradores e
usuários finais com o VMware vSAN™ 6.7. Você ganhará
experiência prática com as operações de produção do vSAN por
meio da realização de atividades lideradas pelo instrutor e de
exercícios dos laboratórios práticos.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

VMware vSAN: Implantação e gerenciamento [V6.7]

Função

Administrador, arquiteto

Nesse curso de três dias, você se concentrará na implantação e
no gerenciamento de uma solução de armazenamento definido
por software com o VMware vSAN™ 6.7. Você saberá por que o
vSAN é um componente importante do data center definido por
software da VMware. Você ganhará experiência prática sobre os
conceitos do vSAN ao realizar os exercícios dos laboratórios
práticos.

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-SANPO67-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Código SKU

EDU-SANPO67-EL

Nível

Profissional

Valor do crédito

9

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VSANDM67-OE

Valor do crédito

14

Código SKU

EDU-SANPO67-LC

Indicador digital
relacionado

Especialista em VMware vSAN 2017

Valor do crédito

4

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Inscreva-se agora.

Disponível hoje mesmo

Participe do curso individualizado sob demanda.

Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vSAN: Operações de produção [V6.7] na VMware Store.

Código SKU

EDU-VSANDM67-EL

Valor do crédito

14

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VSANDM67-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vSAN: Implantação e gerenciamento [V6.7] na VMware Store.

COMECE HOJE MESMO

O treinamento que você
deseja: quando, onde e
como você precisa
Veja as novas opções de treinamento digital
disponíveis no VMware Learning Zone.

vmware.com/go/learningzone
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VMware vSAN: Workshop de solução de problemas
[V6.x]
Nesse curso de dois dias, você se concentrará no aprendizado
das ferramentas e das técnicas necessárias para solucionar
problemas de implementação do VMware vSAN™ 6.6. Você
ganhará experiência prática com os conceitos de solução de
problemas do vSAN por meio da realização de atividades
supervisionadas e de exercícios dos laboratórios de desafios
práticos.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Engenheiro

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-VSANTSW6-OE

Valor do crédito

10

Inscreva-se agora.

VMware PowerCLI para vSAN – Sob demanda
Nesse curso equivalente a dois dias, você aprenderá a usar o
VMware PowerCLI™ para automatizar tarefas importantes do
VMware vSAN™. Você aprenderá os conceitos básicos da API
de serviços da Web do VMware vSphere®, que é a interface
central para execução de todas as tarefas de automação da
VMware. Você ganhará conhecimento prático sobre a instalação
e a configuração do PowerCLI e aprenderá a sintaxe básica e a
avançada. Você também aprenderá a automatizar várias tarefas,
como relatórios, verificações de integridade, configuração,
manutenção e solução de problemas de um cluster do vSAN
usando os cmdlets do PowerCLI.
Tipos de curso

Assinatura

Função

Administrador

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-PCLISAN-EL

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
PowerCLI para vSAN na VMware Store.

VMware NSX
Dê o próximo passo em rede e segurança empresariais. Conecte
tudo no seu mundo distribuído por meio de uma camada de
software que se estende desde o data center até a nuvem e a
borda. Com tecnologia do VMware NSX®, o Virtual Cloud
Network proporciona visibilidade máxima dos aplicativos, dados
e usuários por meio de um software completo que oferece
segurança intrínseca e consistência total em seus ambientes.
Ofereça redes e segurança consistentes para os seus aplicativos
em execução nativa em nuvens públicas usando o VMware NSX
Cloud™. Chega de silos de infraestrutura que aumentam a
complexidade e as despesas operacionais. Em vez disso,
aproveite as políticas de segurança globais e o controle preciso
em redes virtuais, regiões e nuvens.

VMware NSX-T Data Center: Instalação, configuração e
gerenciamento [V2.4]
Esse curso de cinco dias e ritmo acelerado oferece treinamento
completo sobre como instalar e gerenciar um ambiente do
VMware NSX-T™ Data Center. Este curso abrange os principais
recursos e funcionalidades do NSX-T Data Center incluídos na
versão 2.4, como infraestrutura global, segmentos lógicos,
roteadores lógicos, serviços de rede e segurança,
microssegmentação e firewalls etc.
O acesso a um ambiente de data center definido por software é
concedido por meio de laboratórios práticos para reforçar as
habilidades e os conceitos apresentados no curso.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-NSXTICM24-OE

Valor do crédito

23

Indicador digital
relacionado

VCP-NV 2019

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-NSXTICM24-EL

Valor do crédito

23

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
NSX-T Data Center: Instalação, configuração e gerenciamento [V2.4]
na VMware Store.
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VMware NSX-T Data Center: Design [V2.4]
Esse curso de cinco dias fornece treinamento abrangente sobre
considerações e práticas para criar um ambiente do VMware
NSX-T™ Data Center como parte de uma estratégia de data
center definido por software. O curso prepara você fornecendo
as habilidades necessárias para liderar projetos de design do
NSX-T Data Center oferecidos no NSX-T Data Center versão 2.4,
incluindo princípios de design, processos e estruturas. Você terá
uma compreensão maior da arquitetura do NSX-T Data Center e
como aproveitá-la para gerar soluções que abordam suas
necessidades de negócios.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível

Profissional, avançado

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-NSXTD24-OE

Valor do crédito

26

Inscreva-se agora.

VMware NSX-T Data Center: Solução de problemas e
operações [V2.4]
Esse curso de treinamento prático de cinco dias apresenta
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obter
habilidades em operação e solução de problemas em ambientes
do VMware NSX-T™ Data Center. Nesse curso, você será
apresentado a fluxos de trabalho de várias construções de rede
e segurança, além de várias ferramentas operacionais e de
solução de problemas que ajudam a gerenciar e solucionar
problemas do NSX-T Data Center. Além disso, serão
apresentados vários tipos de problemas técnicos que você
aprenderá a identificar, analisar e solucionar por meio de um
processo sistemático.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-NSXTTO24-OE

Valor do crédito

26

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-NSXTTO24-EL

Valor do crédito

26

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
NSX-T Data Center: Resolução de problemas e operações [V2.4] na
VMware Store.
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VMware NSX: Instalação, configuração e gerenciamento
[V6.4]
Esse curso intensivo e abrangente com duração de cinco dias
apresenta o VMware NSX® como parte do data center definido
por software. Você aprenderá a usar o switch lógico no NSX
para virtualizar o seu ambiente de switch. O curso também
detalha o roteamento lógico para permitir o roteamento
dinâmico entre diferentes ambientes virtuais. Você também
aprenderá a usar serviços de gateway, configurações de firewall
e serviços de segurança para ajudar a proteger e otimizar o
ambiente do NSX.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado,
treinamento supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro, arquiteto

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-NSXICM64-OE

Valor do crédito

23

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de redes (VCP6-NV)

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-NSXICM64-EL

Valor do crédito

23

VMware NSX: Fast Track – Instalação, configuração,
gerenciamento, solução de problemas e operações
[V6.4]
Este curso intensivo de cinco dias, com duração diária
prolongada, concentra-se na configuração e na solução de
problemas de uma implantação do VMware NSX®. Ele apresenta
o NSX como parte do data center definido por software. Você
aprenderá a usar switches lógicos no NSX para virtualizar
ambientes de switch e saberá como usar serviços de gateway,
configurações de firewall e serviços de segurança para proteger
e otimizar o ambiente do NSX. Além disso, serão apresentados
vários tipos de problemas técnicos que você aprenderá a
identificar e solucionar por meio de um processo sistemático.
Você também conhecerá diversas ferramentas operacionais, de
gerenciamento e de solução de problemas.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Avançado

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-NSXICMTSFT64-OE

Valor do crédito

36

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de redes (VCP6-NV)
VMware Certified Advanced Professional 6 –
Implantação da virtualização de redes
(implantação VCAP6-NV)

Inscreva-se agora.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-NSXICM64-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
NSX: Instalação, configuração e gerenciamento [V6.4] na VMware
Store.

“Graças à certificação da VMware, minha credibilidade e minhas oportunidades de
carreira aumentaram. Também estou capacitado a oferecer soluções melhores para
a minha organização.”
PROFISSIONAL DE TI, EMPRESA DE VAREJO DE GRANDE PORTE

Visite vmware.com/certification para saber mais.
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VMware NSX: Solução de problemas e operações [V6.4]

VMware NSX: Microssegmentação [V6.3]

Esse curso prático de cinco dias oferece o conhecimento, as
habilidades e as ferramentas avançadas de que você precisa
para operar e solucionar problemas com competência no
ambiente VMware NSX® 6.4. Nesse curso, serão apresentadas
várias ferramentas operacionais, de gerenciamento e de solução
de problemas. Mostraremos vários tipos de problemas técnicos
que você aprenderá a identificar, analisar e solucionar por meio
de um processo sistemático.

Nesse curso intensivo de três dias, você verá os recursos de
segurança do VMware NSX® 6.3, incluindo o firewall distribuído
e o Service Composer, para ajudar a impulsionar o sucesso da
implantação da microssegmentação.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Função

Administrador, engenheiro

Código SKU

EDU-NSXMS63-OE

Nível

Profissional

Valor do crédito

14

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-NSXTO64-OE

Valor do crédito

26

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de redes (VCP6-NV)
VMware Certified Advanced Professional 6 –
Implantação da virtualização de redes
(implantação VCAP6-NV)

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-NSXTO64-EL

Valor do crédito

26

Inscreva-se agora.

VMware NSX: Design e implantação [V6.2]
Esse curso de cinco dias prepara você para liderar projetos de
design e implantação do VMware NSX® ao fazê-lo compreender
as estruturas e os processos gerais do design. Você analisará as
considerações de design e implantação da virtualização de redes
como parte de um design geral de data center definido por
software.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Arquiteto, administrador, engenheiro

Nível

Avançado, especialista

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-NSXDD62-OE

Valor do crédito

26

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de redes (VCP6-NV)
VMware Certified Design Expert – Virtualização
de rede (VCDX-NV)

Inscreva-se agora.
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VMware SD-WAN by VeloCloud: Implantação e
gerenciamento
Nesse curso de um dia, você compreenderá a arquitetura e os
recursos do VMware SD-WAN™ by VeloCloud®. Esse curso
oferece laboratórios práticos abrangentes nos quais você ativa
os principais recursos do VMware SD-WAN, como
redirecionamentos de tráfego, inserção de serviços de rede e
utilização de políticas de negócios para garantir o desempenho
dos aplicativos.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local,
individualizado

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

1 dia

Código SKU

EDU-NSXVCDM-OE

Valor do crédito

5

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-NSXVCDM-EL

Valor do crédito

5

Infraestrutura de data center e nuvem
Evolua facilmente sua arquitetura de TI com a infraestrutura em
nuvem para data centers virtuais. Comece a usar uma base
potente, flexível e segura para agilidade empresarial, que
acelera a transformação digital para a nuvem híbrida. O VMware
vSphere® é o software de virtualização de servidores líder no
setor e o núcleo de um data center definido por software (SDDC)
moderno. Ele ajuda você a executar, gerenciar, conectar e
proteger os aplicativos em um ambiente operacional comum
entre nuvens.
Novos recursos avançados de segurança totalmente integrados
ao hypervisor e com tecnologia de aprendizado de máquina
oferecem maior visibilidade, proteção e tempo de resposta mais
rápido às ocorrências de segurança. Com o vSphere, é possível
dar suporte a novas cargas de trabalho e casos de uso,
acompanhando o aumento das necessidades e da complexidade
da infraestrutura.

NOVO VMware vSphere: Novidades [V6.7 a V7]
Neste curso prático de três dias, você explorará os novos
recursos e aprimoramentos do VMware vCenter Server® 7 e do
VMware ESXi™ 7. Cenários de implantação de casos de uso do
mundo real, exercícios em laboratórios práticos e aulas teóricas
darão a você as habilidades necessárias para implementar e
configurar com eficácia o VMware vSphere® 7.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Arquiteto de sistema, administrador de
sistemas, gerente de TI

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VSWN7-OE

Valor do crédito

14

Inscreva-se agora.
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NOVO VMware vSphere: Instalação, configuração e
gerenciamento [V7]
Esse curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo
voltado para a instalação, a configuração e o gerenciamento do
VMware vSphere® 7, que inclui o VMware ESXi™ 7 e o VMware
vCenter Server® 7. Esse curso prepara você para administrar
uma infraestrutura do vSphere em organizações de qualquer
porte. Esse curso é a base da maioria das outras tecnologias
VMware no data center definido por software.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador de sistema, engenheiro de
sistemas

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSICM7-OE

Valor do crédito

23

NOVO VMware vSphere: Solução de problemas [V7]
Esse curso de treinamento prático de cinco dias apresenta
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obter
competências em solução de problemas em ambientes do
VMware vSphere® 7.x. Esse workshop melhora suas habilidades
e competências no uso da interface de linha de comando, do
VMware vSphere Client™, dos arquivos de log e de outras
ferramentas para analisar e resolver problemas.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador de sistema, integrador de
sistemas

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSTS7-OE

Valor do crédito

26

Inscreva-se agora.
Inscreva-se agora.

NOVO VMware vSphere: Fast Track [V7]
NOVO VMware vSphere: Otimização e dimensionamento
[V7]
Este curso de cinco dias ensina técnicas avançadas de
configuração e manutenção de infraestruturas virtuais altamente
disponíveis e dimensionáveis. Combinando aulas teóricas e
laboratórios práticos, você configurará e otimizará os recursos
do VMware vSphere® 7 que formam a base de uma
infraestrutura verdadeiramente dimensionável e discutirá em
que momento e circunstância esses recursos serão mais
eficazes.

Este curso intensivo de cinco dias abrange técnicas de
gerenciamento do VMware vSphere® 7, desde as introdutórias
até as mais avançadas. Usando como base o conteúdo de
instalação e configuração de nosso curso mais vendido, você
também desenvolverá as técnicas avançadas necessárias para
gerenciar e manter uma infraestrutura virtual altamente
disponível e dimensionável. Combinando aulas teóricas e
laboratórios práticos, você instalará, configurará e gerenciará o
vSphere 7. Você conhecerá os recursos que servem de base
para uma infraestrutura verdadeiramente dimensionável e
discutirá em que momento e circunstância esses recursos serão
mais eficazes. Este curso prepara você para administrar uma
infraestrutura do vSphere em organizações de qualquer porte
usando o vSphere 7, que inclui o VMware ESXi™ 7 e o VMware
vCenter Server® 7.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador de sistema, engenheiro de
sistemas, integrador de sistemas

Nível

Profissional

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Duração

5 dias

Função

Código SKU

EDU-VSOS7-OE

Administrador de sistema, engenheiro de
sistemas

Valor do crédito

26

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSFT7-OE

Valor do crédito

35

Inscreva-se agora.

Inscreva-se agora.
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NOVO VMware vSphere: Design [V7]

VMware vSphere: Novidades [V5.5 a V6.7]

Esse curso de três dias prepara você com os conhecimentos e as
técnicas necessários para criar uma infraestrutura virtual do
VMware vSphere® 7. Você seguirá um enfoque comprovado
para criar uma solução de virtualização que garanta
disponibilidade, capacidade de gerenciamento, desempenho,
capacidade de recuperação e segurança usando as práticas
recomendadas da VMware. Este curso apresenta os benefícios e
os riscos das alternativas de design disponíveis e oferece
informações para dar suporte às decisões de design.

Neste curso prático de três dias, você verá os novos recursos e
aprimoramentos do VMware vCenter Server® 6.7 e do VMware
ESXi™ 6.7. Cenários de implantação de casos de uso do mundo
real, exercícios de laboratórios práticos e aulas teóricas darão a
você as habilidades necessárias para implementar e configurar
com eficácia o VMware vSphere® 6.7. Este curso é recomendado
para os clientes que desejem implantar o vSphere 6.7 em um
ambiente existente do vSphere.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Integrador de sistemas, consultor

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VSD7-OE

Valor do crédito

15

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VSWN67-OE

Valor do crédito

14

Inscreva-se agora.
Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.

NOVO VMware vSphere com Kubernetes: Implantação e
gerenciamento [V7]
Neste curso de três dias, você se concentrará na implantação e
no gerenciamento do VMware vSphere® com Kubernetes. Você
aprenderá como o vSphere com Kubernetes pode ser usado
para orquestrar a entrega de clusters do Kubernetes e
aplicativos em contêiner em um ambiente vSphere.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador de sistema, integrador de
sistemas

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VSKDM7-OE

Valor do crédito

15

Código SKU

EDU-VSWN67-EL

Valor do crédito

14

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VSWN67-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vSphere: Novidades [V5.5 a V6.7] na VMware Store.

Inscreva-se agora.
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VMware vSphere: Instalação, configuração e
gerenciamento [V6.7]
Esse curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo
voltado para a instalação, a configuração e o gerenciamento do
VMware vSphere® 6.7, que inclui o VMware ESXi™ 6.7 e o
VMware vCenter Server® 6.7. Esse curso prepara você para
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações de
qualquer porte. Este produto é a base da maioria das outras
tecnologias VMware no data center definido por software.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSICM67-OE

Valor do crédito

23

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VSICM67-EL

Valor do crédito

23

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VSICM67-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vSphere: Instalação, configuração e gerenciamento [V6.7] na VMware
Store.

VMware vSphere: Otimização e dimensionamento [V6.7]
Este curso de cinco dias ensina técnicas avançadas de
configuração e manutenção de infraestruturas virtuais altamente
disponíveis e dimensionáveis. Combinando aulas teóricas e
laboratórios práticos, você configurará e otimizará os recursos
do VMware vSphere® 6.7 que formam a base de uma
infraestrutura verdadeiramente dimensionável e discutirá em
que momento e circunstância esses recursos serão mais
eficazes. Este curso aprofundará seus conhecimentos sobre o
vSphere e sobre como os recursos e os controles avançados
desse produto podem beneficiar sua organização.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSOS67-OE

Valor do crédito

26

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VSOS67-EL

Valor do crédito

26

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VSOS67-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vSphere: Otimização e escala [V6.7] na VMware Store.
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VMware vSphere: Fast Track – Otimização e
dimensionamento mais solução de problemas [V6.7]

VMware vSphere: Workshop avançado de solução de
problemas [V6.7]

Este curso prático acelerado de cinco dias é uma combinação
dos cursos VMware vSphere: Otimização e dimensionamento e
VMware vSphere: Workshop de solução de problemas. Esse
curso em Fast Track inclui o melhor de cada um desses cursos
avançados para fornecer a administradores experientes em
VMware o conhecimento necessário para otimizar e solucionar
problemas do VMware vSphere® de forma eficaz em um nível
especializado.

Esse workshop prático e intensivo de cinco dias apresenta
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obter
competências em solução de problemas em ambientes do
VMware vSphere® 6.7. Esse workshop é destinado a
administradores de sistema experientes e apresenta métodos e
técnicas que usam interfaces de linha de comando (CLIs) de
gerenciamento e o VMware vSphere Client. O objetivo desse
workshop é investigar e resolver problemas, analisar arquivos de
log para ajudar você a reconhecer as entradas específicas que
identificam as causas-raiz e a configurar os principais recursos
do vSphere.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VOSTFT67-OE

Valor do crédito

36

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro, integrador

Nível

Avançado

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VATSWS67-OE

Valor do crédito

26

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Workshop de solução de problemas
[V6.7]
Esse workshop de treinamento prático de cinco dias apresenta
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obter
competências em solução de problemas em ambientes do
VMware vSphere® 6.x. Este workshop também melhora suas
habilidades e competências no uso da interface de linha de
comando, do VMware vSphere® Client, do VMware vRealize®
Log lnsight™ e de outras ferramentas para analisar e resolver
problemas.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VTSW67-OE

Valor do crédito

26

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Habilidades para administradores do
setor público [V6.7]
Este curso intensivo de cinco dias abrange uma ampla gama de
técnicas de gerenciamento do VMware vSphere®, desde as
introdutórias até as mais avançadas. Usando como base o
conteúdo de instalação e configuração do VMware vSphere:
Instalação, configuração e gerenciamento [V6.7]. Você
aprenderá as técnicas avançadas necessárias para gerenciar e
manter uma infraestrutura virtual altamente disponível e
dimensionável. Combinando aulas teóricas e laboratórios
práticos, você instalará, configurará e gerenciará o vSphere 6.7.
Você conhecerá os recursos que servem de base para uma
infraestrutura dimensionável e discutirá em que momento e
circunstância esses recursos serão mais eficazes. Este curso
prepara você para administrar uma infraestrutura do vSphere em
organizações de qualquer porte usando o vSphere 6.7, que inclui
o VMware ESXi™ 6.7 e o VMware vCenter Server® 6.7.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSPSA67-OE

Valor do crédito

23

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.
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VMware vSphere: Fast Track [V6.7]
Este curso intensivo de cinco dias abrange uma ampla gama de
técnicas de gerenciamento do VMware vSphere®, desde as
introdutórias até as mais avançadas. Usando como base o
conteúdo de instalação e configuração de nosso curso mais
vendido, você também desenvolverá as técnicas avançadas
necessárias para gerenciar e manter uma infraestrutura virtual
altamente disponível e dimensionável. Combinando aulas
teóricas e laboratórios práticos, você instalará, configurará e
gerenciará o vSphere 6.7. Você conhecerá os recursos que
servem de base para uma infraestrutura verdadeiramente
dimensionável e discutirá em que momento e circunstância
esses recursos serão mais eficazes. Este curso prepara você para
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações de
qualquer porte usando o vSphere 6.7, que inclui o VMware
ESXi™ 6.7 e o VMware vCenter Server® 6.7.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSFT67-OE

Valor do crédito

36

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Workshop para profissionais [V6.7]
Nesse workshop de três dias, você executará várias tarefas
realizadas regularmente por um administrador de sistema. Essas
tarefas incluem a atualização e o upgrade de um ambiente do
VMware vSphere® básico existente e a solução de problemas
comuns. Você aplicará os conceitos aprendidos durante o curso
VMware vSphere: Instalação, configuração e gerenciamento
[V6.7] enquanto aumenta suas habilidades e competência.

Workshop profissional de habilidades avançadas da
VMware para vSphere [V6.7]
Este workshop de cinco dias destina-se a fornecer experiência
prática a quem deseja passar no exame de certificação VMware
Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization
Deploy de 2018. Neste curso, cobriremos todos os objetivos do
exame e praticaremos ao máximo os diversos aspectos que
envolvem a administração e a configuração do VMware
vSphere®.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Avançado

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-ASVPWS67-OE

Valor do crédito

26

Indicador digital
relacionado

VCAP-DCV 2018

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Novidades [V5.5 a V6.5]
Neste curso prático de três dias, você explorará os novos
recursos e aprimoramentos do VMware vCenter Server® 6.5 e
do VMware ESXi™ 6.5. Cenários de implantação de casos de uso
do mundo real, exercícios de laboratórios práticos e aulas
teóricas darão a você as habilidades necessárias para
implementar e configurar com eficácia o VMware vSphere® 6.5.
Esse curso é recomendado para clientes que desejam implantar
o vSphere 6.5 no ambiente vSphere existente.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VSWN65-OE

Valor do crédito

14

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VLCMWS67-OE

Inscreva-se agora.

Valor do crédito

14

Participe do curso individualizado sob demanda.

Inscreva-se agora.

Código SKU

EDU-VSWN65-EL

Valor do crédito

14
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VMware vSphere: Instalação, configuração e
gerenciamento [V6.5]
Esse curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo
voltado para a instalação, a configuração e o gerenciamento do
VMware vSphere® 6.5, que inclui o VMware ESXi™ 6.5 e o
VMware vCenter Server® 6.5. Esse curso prepara você para
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações de
qualquer porte. Constitui a base da maioria das outras
tecnologias VMware no data center definido por software.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado,
treinamento supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSICM65-OE

Valor do crédito

23

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de data centers (VCP6-DCV)
VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

VMware vSphere: Otimização e dimensionamento [V6.5]
Este curso de cinco dias ensina técnicas avançadas de
configuração e manutenção de infraestruturas virtuais altamente
disponíveis e dimensionáveis. Combinando aulas teóricas e
laboratórios práticos, você configurará e otimizará os recursos
do VMware vSphere® que formam a base de uma infraestrutura
verdadeiramente dimensionável e discutirá em que momento e
circunstância esses recursos serão mais eficazes. Qualquer
pessoa que esteja pronta para aprofundar seus conhecimentos
sobre o vSphere e para aprender a usar os recursos e controles
avançados se beneficiará muito deste curso.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado,
treinamento supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSOS65-OE

Valor do crédito

26

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de data centers (VCP6-DCV)
VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VSICM65-EL

Valor do crédito

23

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VSICM65-LC

Valor do crédito

4

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VSOS65-EL

Valor do crédito

26

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VSOS65-LC

Valor do crédito

4

INICIE A AVALIAÇÃO GRATUITA

O treinamento que você
deseja: quando, onde e
como você precisa
Veja as novas opções de treinamento digital
disponíveis no VMware Learning Zone.
vmware.com/go/learningzone
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VMware vSphere: Fast Track – Instalação, configuração,
gerenciamento, otimização e dimensionamento [V6.5]
Esse curso intensivo com carga horária estendida abrange uma
ampla gama de técnicas de gerenciamento do VMware
vSphere®: desde as introdutórias até as mais avançadas. Usando
como base o conteúdo de instalação e configuração de nosso
curso mais vendido, você também desenvolverá as técnicas
avançadas necessárias para gerenciar e manter uma
infraestrutura virtual altamente disponível e dimensionável.
Combinando aulas teóricas e laboratórios práticos, você
instalará, configurará e otimizará o vSphere 6.5. Você conhecerá
os recursos que servem de base para uma infraestrutura
verdadeiramente dimensionável e discutirá em que momento e
circunstância esses recursos serão mais eficazes. Esse curso
prepara você para administrar uma infraestrutura do vSphere em
organizações de qualquer porte usando o vSphere 6.5, que
inclui o VMware ESXi™ 6.5 e o VMware vCenter Server® 6.5.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSIPOFT65-OE

Valor do crédito

36

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de data centers (VCP6-DCV)
VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Workshop de solução de problemas
[V6.5]
Esse workshop de treinamento prático de cinco dias apresenta
técnicas e conhecimentos avançados específicos para obter
competências em solução de problemas em ambientes do
VMware vSphere® 6.x. Esse workshop melhora suas habilidades
e competências no uso da interface de linha de comando, do
VMware vSphere® Web Client, do VMware vRealize® Log
lnsight™ e de outras ferramentas para analisar e resolver
problemas.

VMware vSphere: Workshop de design [V6.5]
Esse curso de três dias prepara você com os conhecimentos e as
técnicas necessários para criar uma infraestrutura virtual do
VMware vSphere® 6.5. Você seguirá uma abordagem
comprovada para criar uma solução de virtualização que garanta
disponibilidade, capacidade de gerenciamento, desempenho,
capacidade de recuperação e segurança usando as práticas
recomendadas da VMware.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Arquiteto, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-VSDW65-OE

Valor do crédito

15

Certificação
relacionada

VMware Certified Advanced Professional 6.5
– Virtualização de data centers (VCAP6.5-DCV
Design)

Inscreva-se agora.

VMware vSphere: Fast Track [V6.5]
Esse curso de cinco dias com carga horária estendida oferece
treinamento prático intensivo centrado na instalação, na
configuração, no gerenciamento e na solução de problemas do
VMware vSphere® 6.5, que inclui o VMware ESXi™ 6.5 e o
VMware vCenter Server® 6.5. Esse curso prepara você para
administrar uma infraestrutura do vSphere em organizações de
qualquer porte. Este produto é a base da maioria das outras
tecnologias VMware no data center definido por software. O
material é apresentado no formato Fast Track.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado,
treinamento supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VSFT65-OE

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Valor do crédito

36

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de data centers (VCP6-DCV)

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VTSW65-OE

Valor do crédito

26

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de data centers (VCP6‑DCV)

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Inscreva-se agora.
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VMware vSphere: Fast Track – Otimização,
dimensionamento e solução de problemas [V6.5]
Esse curso prático acelerado de cinco dias é uma combinação
dos cursos VMware vSphere: Otimização e dimensionamento e
VMware vSphere: Workshop de solução de problemas. Esse
curso em Fast Track inclui o melhor de cada um desses cursos
avançados para fornecer a administradores experientes em
VMware o conhecimento necessário para otimizar e solucionar
problemas do VMware vSphere® de forma eficaz em um nível
especializado.

Gerenciamento e automação
A VMware oferece uma Cloud Management Platform abrangente
capaz de gerenciar ambientes híbridos (multi-cloud) com
qualquer tipo de carga de trabalho, desde as tradicionais até
aquelas em contêineres (nativos da nuvem). O VMware
vRealize® agiliza o fornecimento de serviços de TI por meio de
automação e políticas predefinidas, proporcionando altos níveis
de agilidade e flexibilidade para desenvolvedores e linhas de
negócios, enquanto mantém a governança e o controle.

VMware vRealize Automation: Instalação, configuração e
gerenciamento [V8]

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VOSTFT65-OE

Valor do crédito

36

Certificações
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Virtualização
de data centers (VCP6-DCV)

Tipos de curso

VMware Certified Professional 6.5 –
Virtualização de data centers (VCP6.5-DCV)

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Avançado

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VRAICM8-OE

Valor do crédito

23

Inscreva-se agora.

VMware Enterprise PKS: Instalação, configuração e
gerenciamento [V1.5]
Esse curso de cinco dias oferece treinamento prático intensivo
centrado na instalação, na configuração e no gerenciamento do
VMware® Enterprise PKS 1.5, uma solução de contêiner criada
especificamente para operacionalizar o Kubernetes para
provedores de serviços e empresas multi-cloud. O VMware
Enterprise PKS simplifica muito a implantação e o gerenciamento
de clusters Kubernetes com suporte a operações do dia 1 e do
dia 2. Esse curso prepara você para instalar e administrar um
ambiente do VMware Enterprise PKS em organizações de
qualquer porte.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-PKSICM15-OE

Valor do crédito

23

Durante esse curso de cinco dias, você se concentrará na
instalação, na configuração e no gerenciamento do VMware
vRealize® Automation™. Você aprenderá como o vRealize
Automation pode ser usado para automatizar o fornecimento de
máquinas virtuais, aplicativos e serviços de TI personalizados em
diferentes data centers e ambientes de nuvem híbrida.

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VRAICM8-EL

Valor do crédito

23

Inscreva-se agora.
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VMware vRealize Automation: Instalação, configuração e
gerenciamento [V7.6]

VMware vRealize Automation: Orquestração e
extensibilidade [V7.6]

Durante esse curso de cinco dias, você se concentrará na
instalação, na configuração e no gerenciamento do VMware
vRealize® Automation™. Você aprenderá a configurar e usar a
plataforma do vRealize Automation, o que inclui o
aprovisionamento por autoatendimento e a criação de serviços
de catálogo que contêm máquinas virtuais predefinidas,
componentes de software e redes do VMware NSX® sob
demanda. Esse curso também aborda a interface do vRealize
Automation com outros sistemas usando o VMware vRealize®
Orchestrator™ para aproveitar os fluxos de trabalho e a criação
de ciclos de aprovação e o gerenciamento dos ciclos de vida de
máquinas para conservar recursos. Além disso, você
compreenderá melhor os benefícios da automação como um
componente do data center definido por software e como obtêlos.

Durante esse curso de cinco dias, você se dedicará ao uso do
VMware vRealize® Orchestrator™ para estender as
funcionalidades do VMware vRealize® Automation™. Você verá
como oferecer Tudo como serviço (XaaS) e implementar a
extensibilidade do ciclo de vida da máquina utilizando o serviço
de intermediação de eventos do vRealize Automation. Você
também aprenderá a criar fluxos de trabalho no vRealize
Orchestrator. Os recursos incluem implementação básica de
scripts e processamento lógico para implementar uma variedade
de funções a serem usadas em seu ambiente. Neste curso,
ensinamos como implementar depuração, loops, condições e
interações de usuário no vRealize Orchestrator.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro, integrador

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Nível

Profissional

Função

Administrador, engenheiro

Duração

5 dias

Nível

Profissional

Código SKU

EDU-VRAOE76-OE

Duração

5 dias

Valor do crédito

26

Código SKU

EDU-VRAICM76-OE

Valor do crédito

23

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 7 – Gerenciamento
e automação de nuvem (VCP7-CMA)

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VRAICM76-EL

Valor do crédito

23

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vRealize Automation: Instalação, configuração e gerenciamento [V7.6]
na VMware Store.

Inscreva-se agora.

VMware vRealize Automation: Design e implantação
[V7.6]
Este curso de cinco dias se concentra no design e na
implantação de uma nuvem corporativa por meio da implantação
de uma arquitetura distribuída do VMware vRealize®
Automation™. Esse curso apresenta os benefícios e os riscos das
alternativas de design disponíveis e oferece informações que
ajudam no suporte às decisões de design. Você seguirá uma
abordagem comprovada para criar e implantar uma nuvem
corporativa disponível, dimensionável, gerenciável, segura e
construída de acordo com as práticas recomendadas da
VMware. Durante esse curso, você aplicará seu conhecimento
recém-adquirido ao trabalhar com outros participantes para criar
e implantar uma solução do vRealize Automation para o mundo
real.

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO

34% dos profissionais consultados tiveram
aumento de salário como resultado da
certificação. Saiba mais sobre outros benefícios
práticos da certificação apontados pelas
pesquisas.
Saiba mais
© 2019 Pearson Education, Inc. ou suas afiliadas Todos os direitos reservados.
Reproduzido com permissão.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Arquiteto, consultor, parceiro

Nível

Avançado, especialista

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VRADD76-OE

Valor do crédito

26

Inscreva-se agora.
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VMware vRealize Automation: Novidades [V7.3 a V7.5] –
sob demanda

NOVO VMware vRealize Network Insight: Instalação,
configuração e gerenciamento [V5.0]

Este curso apresenta os novos recursos do VMware vRealize®
Automation™ V7.5. Você aprenderá a usar os novos recursos, as
alterações no design e os aprimoramentos na plataforma
vRealize Automation.

Esse curso prático com duração de dois dias ensina as técnicas
para implantar e usar o VMware vRealize® Network Insight™ a
fim de garantir uma infraestrutura otimizada altamente disponível
e segura para seus aplicativos. Você conhecerá os recursos, os
componentes, a arquitetura e os benefícios do vRealize Network
Insight e aprenderá a usá-lo para simplificar a operação diária e
as tarefas de solução de problemas.

Tipos de curso

Assinatura

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

30 dias

Código SKU

EDU-VRAWN75-EL

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.

VMware vRealize Log Insight: Implantação e
gerenciamento [V4.7]
Nesse curso de dois dias, você se concentrará na implantação,
no uso e no gerenciamento do VMware vRealize® Log Insight™.
Você aprenderá a configurar e usar o vRealize Log Insight para
coletar e gerenciar logs de vários produtos da VMware e de
outros fabricantes. Esse curso aborda a interface do vRealize
Log Insight com outros sistemas para monitorar, solucionar
problemas e proteger data centers.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, arquiteto, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-VRILDM47-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-VRNIICM5-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VRNIICM5-EL

Valor do crédito

9

Automação do VMware Cloud: Projeto e implantação
[V7.1]
Este curso de cinco dias se concentra no design e na
implantação de uma nuvem corporativa por meio da implantação
de uma arquitetura distribuída do VMware vRealize®
Automation™. A parte teórica e os laboratórios concentram-se
no design de uma arquitetura de nuvem corporativa e na
implementação eficaz de uma implantação distribuída do
vRealize Automation de acordo com as práticas recomendadas
da VMware.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, individualizado,
treinamento supervisionado vFlex, no local

Função

Arquiteto, engenheiro

Nível

Especialista

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VCADD7-OE

Valor do crédito

26

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 7 –
Gerenciamento e automação de nuvem (VCP7CMA)

Inscreva-se agora.
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VMware vRealize Operations: Novidades [V6.6 to V7] –
Sob demanda

VMware vRealize Operations: Instalação, configuração e
gerenciamento [V8]

Este curso fornece informações sobre os aprimoramentos de
produto feitos na versão 7.0 do VMware vRealize® Operations™.
Este curso explica os conceitos de capacidade e as melhorias
feitas no mecanismo de capacidade e no mecanismo de
otimização de carga de trabalho. Este curso abrange ferramentas
de avaliação, como o VMware vSphere® Optimization Assessment
e o Upgrade Readiness Assessment. Cobre também pacotes de
gerenciamento, como a solução SDDC Management Health, o
VMware vRealize® Operations Management Pack™ for Service
Discovery e o VMware vRealize® Orchestrator™ and Federation.
De modo geral, este curso explica como usar e configurar os
novos recursos e aprimoramentos da versão 7.0, permitindo que
você aproveite ao máximo o produto.

Este curso de cinco dias inclui instruções sobre recursos
avançados, incluindo personalização e gerenciamento, e explica
a arquitetura do VMware vRealize® e as diferentes maneiras de
implantar o vRealize Operations™. Este curso explica
certificados, conceitos de capacidade e otimização de cargas de
trabalho por meio de casos de uso reais. Este curso aborda a
solução de problemas usando painéis e como gerenciar as
configurações. Este curso também aborda os pacotes de
gerenciamento, como aqueles para a solução SDDC
Management Health ou que estão contidos nela, VMware
vRealize® Service Discovery™ Management Pack e VMware
vRealize® Orchestrator™.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Administrador, engenheiro

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Nível

Avançado

Duração

30 dias

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VROPSWN7-EL

Código SKU

EDU-VROPSICM8-OE

Valor do crédito

9

Valor do crédito

23

Tipos de curso

Assinatura

Função

Inscreva-se agora.

Inscreva-se agora.

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.

Participe do curso individualizado sob demanda.

Código SKU

EDU-VROPSWN7-LC

Código SKU

EDU-VROPSICM8-EL

Valor do crédito

4

Valor do crédito

23

“Com o treinamento da VMware, entendi melhor como usar o produto. Isso me permitiu
implementar melhor o produto e usar mais recursos pelos quais a organização já pagou.”
ADMINISTRADOR DE SERVIDORES, EMPRESA DE SAÚDE CORPORATIVA DE MÉDIO PORTE

Visite vmware.com/education para saber mais.
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VMware vRealize Operations: Instalação, configuração e
gerenciamento [V7]
Este curso de cinco dias foi desenvolvido para usuários com
experiência no VMware vSphere® e ensina a usar o VMware
vRealize® Operations™ como ferramenta de investigação e
previsão. O curso baseia-se no VMware ESXi™ 6.7, no VMware
vCenter Server® 6.7 e no vRealize Operations 7.0, e contém
instruções sobre recursos avançados, inclusive personalização e
gerenciamento.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

VMware vRealize Operations para administradores [V7]
Este curso de dois dias foi elaborado para os administradores de
data center responsáveis pelo gerenciamento diário de um
ambiente do VMware vSphere® usando o VMware vRealize®
Operations™. Este curso ensinará você a usar o vRealize
Operations como uma ferramenta de investigação e previsão. O
curso baseia-se no VMware ESXi™ 6.7, no VMware vCenter
Server® 6.7 e no vRealize Operations 7.0.
Observação: Se já concluiu o curso VMware vRealize Operations:
instalação, configuração e gerenciamento, o conteúdo duplicado
torna esse curso inadequado para você.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

5 dias

Função

Administrador

Código SKU

EDU-VROPSICM7-OE

Nível

Profissional

Valor do crédito

23

Duração

2 dias

Certificação
relacionada

Especialista em VMware vRealize Operations
2017

Código SKU

EDU-VROPSA7-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.

Inscreva-se agora.

Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VROPSICM7-EL

Valor do crédito

23

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VROPSICM7-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vRealize Operations: Instalação, configuração e gerenciamento [V7]
na VMware Store.

Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VROPSA7-EL

Valor do crédito

9

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VROPSA7-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
vRealize Operations para administradores [V7] na VMware Store.
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Workshop de integração entre o VMware vRealize
Operations e vSAN

VMware Site Recovery Manager: Instalação, configuração
e gerenciamento [V8.2]

Esse curso de dois dias explica como usar e configurar o
VMware vRealize® Operations Manager™ 7.0 para integração ao
VMware vSAN™ 6. Esse curso explica conceitos e aplicações
práticas do vRealize Operations Manager em referência ao
vSAN.

Esse curso de treinamento prático de dois dias proporciona aos
administradores com experiência no VMware vSphere® o
conhecimento necessário para instalar, configurar e gerenciar o
VMware Site Recovery Manager™ 8.2. Este curso também
mostra a você como escrever e testar planos de DR que usem o
Site Recovery Manager.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-VROVSANIWS-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VROVSANIWS-EL

Valor do crédito

9

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, arquiteto, integrador,
engenheiro

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-SRMICM82-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-SRMICM82-EL

Valor do crédito

9

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda Workshop de
integração entre o VMware vRealize Operations e o vSAN na VMware
Store.

NOVO VMware vRealize Suite Lifecycle Manager:
Instalação, configuração e gerenciamento [V8.0]

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware Site
Recovery Manager: Instalação, configuração e gerenciamento [V8.2]
na VMware Store.

Este curso de dois dias apresenta treinamento prático focado na
instalação, configuração e gerenciamento do VMware vRealize®
Suite Lifecycle Manager™, que inclui produtos como o VMware
vRealize Operations™, o VMware vRealize Log Insight™ e o
VMware vRealize Automation™. Esse curso prepara você para
administrar uma infraestrutura do vRealize em uma organização.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-VRLMICM8-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
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VMware vCloud Director: Instalação, configuração e
gerenciamento [V9.7]
Neste curso de cinco dias, você se concentrará na instalação, na
configuração e no gerenciamento do VMware vCloud Director®
9.x para provedores de serviços. Você aprenderá sobre o
aprovisionamento por autoatendimento, a criação de
organizações, data centers virtuais e serviços de catálogo que
incluem máquinas virtuais predefinidas e redes do VMware
NSX® sob demanda.

VMware vCloud NFV com vCloud Director [V9.7]
Esse curso de treinamento prático discute a virtualização das
funções de rede (NFV, pela sigla em inglês), um conceito de
arquitetura de rede que especifica como as tecnologias de
virtualização podem ser usadas para virtualizar as funções do
serviço de rede.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, arquiteto, engenheiro

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Função

Administrador, arquiteto, engenheiro

Código SKU

EDU-NFVVCD97-OE

Nível

Profissional

Valor do crédito

23

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VCDICM97-OE

Valor do crédito

23

Tipos de curso

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-VCDICM97-EL

Valor do crédito

23

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-NFVVCD97-EL

Valor do crédito

23

NOVO VMware vCloud Director: Operações de locatários
[V10.x]
Neste curso de cinco dias, você se concentrará na instalação, na
configuração e no gerenciamento de operações de locatários do
VMware vCloud Director® 10.x para provedores de serviços.
Você aprenderá sobre o aprovisionamento por
autoatendimento, a criação de determinadas redes de data
centers virtuais em organizações, vApp e suas redes, serviços de
catálogo que incluem máquinas virtuais e redes predefinidas do
VMware NSX® sob demanda.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador de data centers, engenheiro de
sistema, administrador de locatário

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-VCDTO10-OE

Valor do crédito

23

Inscreva-se agora.

C ATÁ L O G O D E C U R S O S | 2 4

VMware Education Services – Abril a junho de 2020

Gerenciamento de virtualização de desktops e
aplicativos

VMware Horizon 7: Instalação, configuração e
gerenciamento [V7.7]

Transforme a virtualização de aplicativos e desktops. O VMware
Horizon® transforma radicalmente a infraestrutura de desktop
virtual (VDI) tradicional, proporcionando simplicidade,
flexibilidade, velocidade e escalabilidade sem precedentes, tudo
a um custo mais baixo.

Este curso prático de cinco dias oferece as técnicas necessárias
para fornecer aplicativos e desktops virtuais por meio de uma
única plataforma de infraestrutura de desktop virtual. Esse curso
desenvolve suas técnicas de instalação, configuração e
gerenciamento do VMware Horizon® 7 por meio de uma
combinação de aulas teóricas e laboratórios práticos. Você
aprenderá a configurar e implantar pools de máquinas virtuais,
gerenciar o acesso e a segurança das máquinas e oferecer um
ambiente de desktop personalizado aos usuários finais.

VMware Horizon 7: Instalação, configuração e
gerenciamento [V7.10]
Este curso prático de cinco dias oferece as técnicas necessárias
para fornecer aplicativos e desktops virtuais por meio de uma
única plataforma de infraestrutura de desktop virtual. Esse curso
desenvolve suas técnicas de instalação, configuração e
gerenciamento do VMware Horizon® 7 por meio de uma
combinação de aulas teóricas e laboratórios práticos. Você
aprenderá a configurar e implantar pools de máquinas virtuais,
gerenciar o acesso e a segurança das máquinas e oferecer um
ambiente de desktop personalizado aos usuários finais.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-H7ICM77-OE

Valor do crédito

23

Indicador digital
relacionado

VCP-DTM 2019

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-H7ICM710-OE

Código SKU

EDU-H7ICM77-EL

Valor do crédito

23

Valor do crédito

23

Inscreva-se agora.

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
Horizon 7: Instalação, configuração e gerenciamento [V7.7] na
VMware Store.

MAXIMIZAÇÃO DO VALOR COM OS TREINAMENTOS PRIVADOS DA VMWARE

O treinamento privado é a opção perfeita para as organizações que precisam de uma forma
econômica de treinar um grande número de funcionários ao mesmo tempo. O custo por aluno
é inferior ao custo de uma aula pública. Você pode ajustar o conteúdo às suas necessidades
específicas, e as aulas são programadas de acordo com a sua agenda. Também trabalhamos com
você para atender aos requisitos de programação do calendário e do local, minimizando o tempo
que sua equipe ficará longe do trabalho.
Saiba mais agora >
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NOVO VMware Horizon 7: Fast Track – Instalação,
configuração, gerenciamento e App Volumes [V7.10]
Neste curso de cinco dias com carga horária estendida, você
adquire as habilidades necessárias para fornecer aplicativos e
desktops virtuais por meio de uma única plataforma de
infraestrutura de desktop virtual. Esse curso desenvolve suas
técnicas de instalação, configuração e gerenciamento do
VMware Horizon® 7 por meio de uma combinação de aulas
teóricas e laboratórios práticos. Você aprenderá a configurar e
implantar pools de máquinas virtuais, gerenciar o acesso e a
segurança das máquinas e oferecer um ambiente de desktop
personalizado aos usuários finais.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-HICMAPFT710-OE

Valor do crédito

35

Inscreva-se agora.

VMware Horizon 7: Novidades [V6.x a V7.x]
Esse curso prático de três dias oferece a você as habilidades
necessárias para fazer upgrade do VMware Horizon® 6 para o
Horizon 7. Também apresenta os novos recursos do Horizon 7
que permitem fornecer aplicativos e desktops virtuais por meio
de uma única plataforma de infraestrutura de desktop virtual.
Além de fazer um upgrade, você usará muitos dos novos
recursos disponíveis no Horizon 7 para aprovisionar
instantaneamente aplicativos e desktops virtuais e remotos.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, engenheiro

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-UH6H7-OE

Valor do crédito

14

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-UH6H7-EL

Valor do crédito

14

Inscreva-se no curso prático com o Lab Connect.
Código SKU

EDU-VROPSOP6X-LC

Valor do crédito

4

Disponível hoje mesmo
Comece agora mesmo adquirindo o curso sob demanda VMware
Horizon 7: Novidades [V6.x a V7.x] na VMware Store.
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VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure:
Implantação e gerenciamento

NOVO VMware App Volumes e Dynamic Environment
Manager

Esse treinamento prático de três dias apresenta técnicas e
conhecimentos específicos para obter competências em
implantação e gerenciamento do VMware Horizon® Cloud
Service™ no Microsoft Azure. Esse treinamento aumenta suas
habilidades e competências no uso do portal do Horizon Cloud
Service e do portal do Microsoft Azure.

Este curso de três dias aprimora suas habilidades de
gerenciamento de aplicativos usando o VMware App Volumes™
e o VMware Dynamic Environment Manager™. Você aprenderá a
usar o App Volumes para fornecer aplicativos e dados a
desktops e usuários em segundos e em escala. Você melhorará
suas técnicas de gerenciamento dos ciclos de vida do aplicativo,
desde a instalação até as fases de atualização e substituição.
Você também aprenderá a usar o Dynamic Environment
Manager para oferecer personalização e configuração de
políticas dinâmicas em ambientes virtuais, físicos e com base em
nuvem para simplificar o gerenciamento de perfis de usuário
final.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-HCSMADM-OE

Valor do crédito

15

Inscreva-se agora.

VMware Horizon 7: Workshop de projeto [V7]
Esse curso de três dias apresenta uma metodologia para o
desenvolvimento de uma solução do VMware Horizon®. A
metodologia de design inclui recomendações sobre que tipos de
informações e dados precisam ser coletados e analisados para
que as melhores decisões de design sejam tomadas em relação
a sistemas clientes, opções de desktop, infraestrutura do
VMware vSphere® e componentes do VMware Horizon. As
práticas recomendadas da VMware são apresentadas para cada
fase do processo de design. Nesse curso, você aplicará seu
conhecimento recém-adquirido ao trabalhar com outros
participantes para criar uma solução do VMware Horizon para
um design real.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Arquiteto

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-HDW7-OE

Valor do crédito

15

Certificação
relacionada

VMware Certified Professional 7 – Desktop e
mobilidade (VCP7-DTM)

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, integrador

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-AVDEM-OE

Valor do crédito

14

Inscreva-se agora.

Inscreva-se agora.
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Espaços de trabalho digitais
Permita que os funcionários trabalhem em qualquer lugar, a
qualquer hora e em qualquer dispositivo, sem comprometer a
segurança.
Forneça e gerencie qualquer aplicativo em qualquer dispositivo
de forma simples e segura com o VMware Workspace ONE®,
uma plataforma de espaço de trabalho digital orientada por
inteligência. O Workspace ONE integra em uma só plataforma o
controle de acesso, o gerenciamento de endpoints em várias
plataformas e o gerenciamento de aplicativos, além de estar
disponível como um serviço de computação em nuvem ou para
implantação no local.

NOVO VMware Workspace ONE: Implantação e
gerenciamento [V20.x]
Nesse curso de cinco dias, você poderá configurar e proteger a
ativação, o registro e a autenticação de endpoints unificados.
Você aprenderá a integrar tecnologias corporativas
reconhecidas pelo setor ao VMware Workspace ONE®. Por meio
de uma combinação de laboratórios práticos, simulações e aulas
teóricas interativas, você aprenderá a configurar e gerenciar o
ciclo de vida de endpoints. Durante o curso, os princípios de
mobilidade corporativa, endpoint unificado e gerenciamento de
identidades são abordados. Você concluirá o treinamento
munido do conhecimento e das habilidades básicas necessárias
para implementar com eficácia o Workspace ONE.

NOVO VMware Workspace ONE: Integração do espaço
de trabalho digital [V20.x]
Nesse curso de dois dias, você aprenderá a navegar e gerenciar
o console do VMware Workspace ONE® Access™. Por meio de
uma combinação de laboratórios práticos, simulações e aulas
teóricas interativas, você configurará a integração entre empresa
e produtividade, a integração do espaço de trabalho digital, os
métodos de autenticação, as políticas de acesso, as integrações
entre recursos da Web e virtuais e o logon único para um
recurso da Web. Durante o curso, são abordados os princípios
do gerenciamento de identidades e de acesso. Você concluirá o
treinamento munido do conhecimento e das habilidades básicas
necessárias para implementar com eficácia a solução do
Workspace ONE e oferecer a experiência do espaço de trabalho
digital.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, gerente de contas, arquiteto
de soluções, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, consultor

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-WS1IDM20-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, gerente de contas, arquiteto
de soluções, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, consultor

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-WS1DM20-OE

Valor do crédito

23

Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-WS1IDM20-EL

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.
Código SKU

EDU-WS1DM20-EL

Valor do crédito

23
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NOVO VMware Workspace ONE: Habilidades para
gerenciamento unificado de endpoints [V20.x]

NOVO VMware Workspace ONE: Bootcamp de
gerenciamento unificado de endpoints [V20.x]

Nesse curso de três dias, você configurará e protegerá a
ativação e o registro de endpoints, além da integração de
recursos. Você aprenderá como integrar tecnologias
corporativas reconhecidas no setor com o console do VMware
Workspace ONE® UEM (gerenciamento unificado de endpoints).
Por meio de uma combinação de laboratórios práticos,
simulações e aulas teóricas interativas, você também aprenderá
a configurar e gerenciar o ciclo de vida de endpoints. Durante o
curso, são abordados os princípios de mobilidade corporativa
unificado e endpoint unificado. Você concluirá o treinamento
munido do conhecimento e das habilidades básicas necessários
para implementar com eficácia o Workspace ONE UEM.

Este curso de cinco dias é composto do curso VMware
Workspace ONE: curso Habilidades para o gerenciamento
unificado de endpoints, de três dias, e do curso VMware
Workspace ONE: Solução de problemas de gerenciamento
unificado de endpoints de dois dias. Você configurará e
garantirá as integrações entre ativação, registro e recursos de
endpoints unificados e aprenderá a integrar as tecnologias
corporativas reconhecidas pelo setor com o console do VMware
Workspace ONE® UEM (gerenciamento unificado de endpoints).
Por meio de uma combinação de laboratórios práticos,
simulações e aulas teóricas interativas, você também aprenderá
a configurar e gerenciar o ciclo de vida de endpoints. Você
também aprenderá a investigar, analisar e determinar problemas
que possam ocorrer com todos os diferentes componentes da
plataforma Workspace ONE UEM. Você aprenderá a solucionar
problemas de produtos com eficiência para ajudar os
administradores a entender como os serviços desses produtos
funcionam e se comunicam o que, por sua vez, permite que eles
otimizem o gerenciamento da integridade de serviços e
softwares.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, gerente de contas, arquiteto
de soluções, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, consultor

Nível

Profissional

Duração

3 dias

Código SKU

EDU-WS1SUEM20-OE

Valor do crédito

14

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, gerente de contas, arquiteto
de soluções, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, consultor

Nível

Profissional

Inscreva-se agora.
Participe do curso individualizado sob demanda.

Duração

5 dias

Código SKU

EDU-WS1SUEM20-EL

Código SKU

EDU-WS1UEMBC20-OE

Valor do crédito

14

Valor do crédito

23

Inscreva-se agora.
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NOVO VMware Workspace ONE: Gerenciamento
unificado de endpoints para Windows 10 [V20.x]

NOVO VMware Workspace ONE: Solução de problemas
de gerenciamento unificado de endpoints [V20.x]

Esse workshop prático de dois dias apresenta técnicas e
conhecimentos avançados para gerenciar o ciclo de vida de
endpoints do Windows 10 no VMware Workspace ONE®. O
workshop ensina as habilidades e competências necessárias
para integrar endpoints do Windows 10 e gerenciar aplicativos e
políticas do Windows 10, bem como funcionalidades
relacionadas do Workspace ONE, como aprovisionamento de
produção e distribuição peer-to-peer.

Nesse curso de dois dias, você aprenderá a investigar, analisar e
determinar problemas que podem ocorrer com todos os
diferentes componentes da plataforma VMware Workspace
ONE® UEM (gerenciamento unificado de endpoints). Saber
como solucionar problemas de produtos com eficiência permite
que os administradores entendam como os serviços desses
produtos funcionam e se comunicam e, assim, possam otimizar o
gerenciamento da integridade de serviços e softwares. A
solução de problemas é a base da manutenção e do
gerenciamento de serviços.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, integrador

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-WS1UEMW1020-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.

Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, gerente de contas, arquiteto
de soluções, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, engenheiro de suporte
técnico, consultor

Nível

Profissional

Duração

2 dias

Código SKU

EDU-WS1UEMTS20-OE

Valor do crédito

9

Inscreva-se agora.
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NOVO VMware Workspace ONE: Integração avançada
[V20.x]
Nesse curso de cinco dias, você aprenderá sobre casos de uso e
integrações avançadas do VMware Workspace ONE®. O curso
também aborda o protocolo de autenticação padrão do setor e
as tecnologias que podem ser integradas ao Workspace ONE.
Por meio de uma combinação de laboratórios práticos,
simulações e palestras interativas, você poderá identificar e
configurar vários métodos e cenários de autenticação,
integrações com soluções de terceiros e provedores de
identidade, configurações avançadas de componentes do
Workspace ONE e configurações do VMware Carbon Black e do
VMware Horizon®. Além disso, durante o curso são abordados
os princípios do gerenciamento avançado de identidades e de
acesso.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Administrador, gerente de contas, arquiteto
de soluções, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, equipe de suporte
técnico do Workspace ONE, consultor

NOVO VMware Workspace ONE: Fast Track – Solução
de problemas, design e integração avançados de
gerenciamento unificado de endpoints [V20.x]
Neste curso de cinco dias com carga horária estendida, você
aprenderá a navegar e gerenciar o console do VMware
Workspace ONE® Access™ (antes conhecido como console do
VMware Identity Manager™). Por meio de uma combinação de
laboratórios práticos, simulações e aulas interativas, você
aprenderá a investigar, analisar e determinar problemas que
podem ocorrer com todos os diferentes componentes da
plataforma Workspace ONE® UEM (gerenciamento unificado de
endpoints). Você configurará a integração empresarial e de
produtividade, a integração do espaço de trabalho digital, os
métodos de autenticação, as políticas de acesso, as integrações
de recursos virtuais e da Web, o VMware Carbon Black e o
logon único para um recurso da Web. O curso aborda os
princípios de identidade, segurança de endpoints e
gerenciamento de acesso.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, no local

Função

Administrador, gerente de contas, arquiteto
de soluções, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, consultor

Nível

Profissional

Duração

5 dias

Nível

Profissional

Código SKU

EDU-WS1AI20-OE

Duração

5 dias

Valor do crédito

26

Código SKU

EDU-WS1DITSFT20-OE

Valor do crédito

35

Inscreva-se agora.

NOVO VMware Workspace ONE: Design [V20.x]

Inscreva-se agora.

Nesse curso de um dia, você aprenderá as noções básicas de
design da solução VMware Workspace ONE® que abordam as
lógicas gerais do design da solução, o fluxo do processo de
design da solução e as áreas dos casos de uso do Workspace
ONE UEM. Por meio de uma combinação de aulas interativas,
você identificará as fases de design e entrega da solução
Workspace ONE, analisará as áreas dos casos de uso do
Workspace ONE e aprenderá a criar designs de soluções. Ao
longo do curso, os princípios do design da solução Workspace
ONE são abordados.
Tipos de curso

Sala de aula, on-line ao vivo, treinamento
supervisionado vFlex, no local

Função

Gerente de contas, engenheiro de soluções,
engenheiro de vendas, consultor

Nível

Profissional

Duração

1 dia

Código SKU

EDU-WS1D20-OE

Valor do crédito

5

MANTENHA-SE INFORMADO
Para obter mais informações sobre as ofertas de
cursos ou acessar o calendário global de cursos
futuros, visite o VMware Education Services em
vmware.com/education.

Inscreva-se agora.
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