Huawei - Cloud: Armazenamento em Nuvem
Local: Plataforma EaD
Data: 03 de maio
Horário: 14:00 às 15:30
Programação preliminar:
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Objetivo do curso:
A Huawei trabalha a mais de 10 anos em Tecnologias de Nuvem,
para que a entrada na Nuvem Pública seja de uma forma tranquila e
o mais transparente possível. Os serviços da Nuvem para a
Transformação Digital, são on-line, sob demanda e focados na
experiência dos usuários. A Nuvem traz uma melhora na gestão, na
operação e na manutenção dos sistemas de TI. Na Análise de Big
Data e também, facilita a tomada de decisões do CXO, melhora a
eficiência e satisfação do serviço e transforma os departamentos de
TI em fontes de lucro. A Nuvem é o fundamento da transformação
digital, tendo um amplo acesso à rede, uma elasticidade rápida e um
serviço mensurável.
O IPZ e a CNM em parceria com a HUAWEI trazem essa qualificação
totalmente online.

Público-alvo:
Prefeitos e Prefeitas, Gestores Públicos, Secretários Municipais de
todas as áreas.
Investimento:

Curso 100% GRATUITO.

Conteúdo Programático:
O que é Nuvem - Privada, Pública e Hibrida;
Huawei Cloud - Lista de Serviços;
Nuvem e os Novos Modelos de Negócios;
Características Essenciais da Computação em Nuvem;
Trajetória da Huawei Cloud;
Por que as Empresas escolhem a Nuvem;
Nuvem e a transformação digital;
O que a nuvem pública trouxe para este seguimento de
transformação digital para todas as indústrias;
Como a Huawei vem ajudando as empresas a fazer esta
transformação digital;
Huawei Cloud - Presença Global;
Huawei Cloud - Demo;
Obtenha sua certificação Huawei Cloud.
Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária
mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:
(51) 3407-4935 | (51) 3279-4823 - cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.
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Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

