
Doprowadź do perfekcji swoje umiejętności sprzedażowe oraz zaangażuj się we 
współpracę z podobnie myślącymi ludźmi podczas realizacji kursów i zdobywania 
certyfikatów w ramach najnowszych systemów Seagate®, rozwiązań i technologii – 
dołącz do programu Seagate Champions™ już dziś, aby pokazać swoją wiedzę! 

Zostań certyfikowanym 
ekspertem w zakresie 
rozwiązań Seagate już dziś!

• Zapoznaj się z naszą stale rozwijającą się biblioteką kursową, aby uzyskać najnowsze 
informacje na temat wszystkich produktów Seagate.

• Poszerz swoją wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technologicznych Seagate dzięki 
treściom uporządkowanym według segmentów: 

• Popraw swoją biegłość w zakresie rozwiązań Seagate dzięki ukończeniu kursów 
szkoleniowych. 

• Zdobywaj wiedzę w dowolnym miejscu dzięki aplikacji Seagate Champions.

• Uzyskaj dostęp do studiów przypadku, 
arkuszy sprzedażowych, kalkulatorów 
i innych narzędzi, które wspierają naukę. 

• Korzystaj z zasobów, aby edukować swoich 
klientów na temat rozwiązań Seagate. 

• Nawiąż kontakt z partnerami Seagate 
poprzez tematyczne fora, bierz udział 
w budowaniu społeczności i szybko 
uzyskuj odpowiedzi na pytania. 

• Ukończ kursy, aby zdobyć bajty, odznaki 
i certyfikaty. 

• Wybieraj z dostępnych ścieżek certyfikacyjnych, 
które obejmują profesjonalistę oraz inżyniera 
w zakresie rozwiązań.

• Wyświetlaj odznaki, aby zaprezentować swoją 
wiedzę i osiągnięcia. 

• Wymień bajty na przedmioty z naszego sklepu, 
które stanowią nagrodę za Twoje osiągnięcia1.

SZKOLENIE

ANGAŻUJ SIĘZDOBYWAJ

Centra danych w chmurze 
i na brzegu sieci

Wyspecjalizowane dyski Pamięć masowa do 
zastosowań osobistych

Zdobywaj wiedzę i nawiązuj łączność w dowolnym miejscu 
i czasie. Aplikacja mobilna Seagate Champions jest dostępna 
na wszystkich urządzeniach mobilnych z systemami Android 
oraz Apple®. 

DOSTĘP 
DO SZKOLEŃ  
W PODRÓŻY!

https://champions.seagate.com/
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1Dostępne tylko w regionie AMER. 

Wyróżnij się w tłumie – przenieś swoją wiedzę w zakresie produktów na kolejny poziom i zdobądź certyfikat w zakresie 
systemów Seagate Systems. 

Zarejestrowanie się i ukończenie kompleksowego programu certyfikacyjnego w zakresie systemów Seagate Systems 
oferuje szereg korzyści zarówno dla Ciebie, jak i Twoich użytkowników. Należą do nich:

• Rozszerzenie znajomości produktów z kategorii systemów 

• Poprawa biegłości w zakresie produktów

• Rozwijanie wiedzy fachowej 

• Osiąganie pozycji branżowego lidera

• Zwiększanie pewności klientów w odniesieniu  
do Twojej wiedzy w zakresie produktów 

• Zdobywanie certyfikatów poprzez ukończenie kursów 

Prezentowanie swojej wiedzy w zakresie systemów poprzez ukończenie serii quizów po każdym module oraz ostatniego, 
kompleksowego quizu, który podsumowuje wszystko, czego udało się nauczyć. Po ukończeniu szkolenia zdobędziesz 
odznakę certyfikacyjną Seagate, którą możesz wedle własnego uznania wyświetlać.

W ramach szkolenia w zakresie systemów Seagate Systems możesz wybierać z dwóch ścieżek: Profesjonalista 
w zakresie rozwiązań i inżynier w zakresie rozwiązań. Niezależnie od wybranej ścieżki zyskasz dostęp do odpowiednich, 
aktualnych treści, które obejmują szeroką gamę tematów.

Ścieżka inżyniera w zakresie rozwiązań 

Zaprojektowana z myślą o profesjonalnych inżynierach 
sprzedaży, ta ścieżka oferuje zajęcia, które bardziej 
skupiają się na technicznej naturze rozwiązań i obejmuje 
takie tematy, jak: 

• Omówienie sprzętu i okablowania 
• Zaawansowane funkcje Exos® X 
• Omówienie operacji zarządzania pamięcią 

masową 
• Zapewnianie pamięci masowej Exos X SAN 
• Migawki i kopie woluminów 
• Asynchroniczna replikacja 
• Wprowadzenie do technologii ADAPT
• Konfiguracja i zarządzanie CORVAULT™ 

Ścieżka profesjonalisty w zakresie rozwiązań 

Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach w zakresie 
sprzedaży, ta ścieżka oferuje moduły szkoleniowe, które 
poszerzają Twoją wiedzę na temat produktów Seagate 
i obejmują następujące tematy: 

• Omówienie systemów pamięci masowej dla firm 

• Inteligentna pamięć SAN 

• Niezawodna pamięć JBOD 

• Inteligentna pamięć masowa 

Certyfikat szkoleniowy Seagate Systems 

Te ścieżki certyfikacyjne znajdziesz w części 
Systemy pamięci masowej danych (Data Storage 
Systems) na karcie Centra danych w chmurze 
i na brzegu sieci (Cloud and Edge Data Center) 
w programie Champions – zacznij już teraz i zdobądź 
certyfikaty! Champions.seagate.com

https://champions.seagate.com/
http://seagate.com/solutions/lyve-tco-calculators/

