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Dependendo da área de foco de sua empresa, há muitas competências de portfólio e soluções para selecionar. A função 
deste guia é ajudar você a aprender a acessar os planos de aprendizado disponíveis que ajudarão a qualificar sua empresa 
para obter uma competência. Consulte o documento de benefícios e requisitos para determinar os requisitos específicos 
com base em sua região e status de nível. 

Estrutura de competência de portfólio e soluções
Consulte este gráfico para determinar as credenciais de portfólio e solução disponíveis por função que suportam cada competência

ÁREA DE 
FOCO

COMPETÊNCIA VENDAS ENGENHEIRO DE SISTEMAS — Técnico

APEX Dell APEX • Dell APEX • Dell APEX

I
S
G

Storage • Data Center Portfolio ou Storage

• Armazenamento midrange

• Armazenamento de alto nível

• Armazenamento não estruturado

Servidor • Data Center Portfolio ou Server • Servidor

Networking • Data Center Portfolio ou Networking • Data center e Networking de borda

Proteção de dados • Data Center Portfolio ou Data Protection • Proteção de dados

Infraestrutura 
convergente/hiperconvergente

• Infraestrutura convergente

• Infraestrutura hiperconvergente

• Infraestrutura convergente

• Infraestrutura hiperconvergente

C
l
i
e
n
t

Core Client • Core Client • Core Client

Workstation • Workstation • Workstation

Dell Clients for VDI • Dell Clients for VDI • Dell Clients for VDI

Dell Endpoint • Dell Endpoint Security • Dell Endpoint Security

Latitude Rugged • Latitude Rugged • Latitude Rugged

S
o
l
u
ç
õ
e
s

Dell Technologies Unified 
Workspace • PCaaS da Dell • PCaaS da Dell

Dell Technologies Data Centric 
Workloads – Lógica analítica e IA

• Soluções de carga de trabalho centradas em dados da 
Dell Technologies

• Cargas de trabalho de data center – Data 
Analytics e IA

Dell Technologies Data Centric 
Workloads – MS SQL

• Soluções de carga de trabalho centradas em dados da 
Dell Technologies

• Cargas de trabalho de data center – MS SQL

Dell Technologies Data Centric 
Workloads – MS Oracle

• Soluções de carga de trabalho centradas em dados da 
Dell Technologies

• Cargas de trabalho de data center – Oracle

Dell Technologies Data Centric 
Workloads – SAP

• Soluções de carga de trabalho centradas em dados da 
Dell Technologies

• Cargas de trabalho de data center – SAP

Solução do CSP • Solução do CSP de vendas/não técnica • Solução do CSP de SE/técnico

Soluções de OEM • Soluções de OEM

Navegar na Partner Academy para acessar 
treinamento de credenciais e competências
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Comece a usar seu caminho para o sucesso da Dell 
Technologies
Para começar, faça login no Partner Portal. Selecione "Treinamento" e clique no link "Entrar na 
Partner Academy". 

Quando você entrar pela primeira vez na Partner Academy, você precisará selecionar o 
tipo e a função do parceiro. Depois, clique no botão Confirm Role.1

Siga estas etapas para concluir sua credencial:

Na home page da Partner Academy, selecione o bloco Access Credentials 
(Credenciais de acesso)

2

Na página de credenciais da Dell Technologies, selecione sua área de foco: ISG, 
CSG, Soluções ou Serviços. 

Consulte a tabela na primeira página para determinar qual credencial você está interessado em 
obter e clique na barra lateral apropriada para selecionar sua área de foco. Depois de 
selecionado, os planos de aprendizado das credenciais de Vendas e SE serão exibidos, basta 
clicar na que deseja iniciar.
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Quando estiver na área de foco, selecione o plano de aprendizado que deseja fazer.3

EXEMPLO:
Você é um engenheiro de sistemas e sua empresa está trabalhando para obter uma competência 
em armazenamento. Sua área de foco está no armazenamento midrange e você deseja obter a 
credencial SE: armazenamento midrange 2023

Neste exemplo, você clicaria na
Opção 1 na seção SE para se inscrever no
o SE: Mid-Range Storage Curriculum 2023 
SE: armazenamento intermediário 2022.
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Comece a concluir os cursos no plano de aprendizado para obter sua 
credencial

4

Depois que o plano de aprendizado selecionado estiver totalmente carregado, você estará pronto para começar a fazer o 
treinamento. Você verá uma lista de todos os cursos obrigatórios que fazem parte do plano de aprendizado. Para começar a 
fazer um curso, basta clicar no botão Inscreva-se. 

Quando você for aprovado no curso, o status será alterado para "Completed" e você verá a barra de status no canto 
superior direito mudar para 100%.  (Se você for um aluno que está retornando, todos os cursos contidos no plano de 
aprendizado nos quais você já foi aprovado estarão marcados como "Bem-sucedido" e você terá que se concentrar apenas 
nos cursos novos ou recentemente atualizados para obter sua credencial, reduzindo o tempo total de treinamento e 
protegendo seus investimentos de aprendizado anteriores.)

Inscrição em um curso5

Visualize o andamento do 
plano de aprendizado aqui.

Inscreva-se 
nos cursos 
aqui. 

Confira o status do 
curso aqui. 

Para começar a fazer o primeiro curso, basta clicar no botão Inscreva-se. Será aberta uma tela com:
- Uma lista de classes por idioma: Selecione seu idioma de preferência OU
- Uma classe marcada como multi-idiomas: isso indica um vídeo com legendas. Os idiomas de legenda são definidos no 

Edutube OU
- Uma aula em inglês: este curso pode estar disponível somente em inglês, ou as versões traduzidas ainda não estão 

disponíveis.
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5

Parabéns! Depois que a barra de progresso do plano de aprendizado estiver mostrando 100% concluído e você tiver 
cumprido todos os pré-requisitos, sua credencial será ativada no CertTracker em até 72 horas. Na primeira vez em que 
obtiver uma credencial com a Dell EMC, você receberá um e-mail do CertTracker com instruções sobre como acessar sua 
conta.  

Esta é uma amostra de um curso com uma lista de classes por idiomas para selecionar:

1 - Selecione 
uma classe 
pelo classe

2 - Inscreva-se

Esta é uma amostra de um curso com uma seleção multi-idiomas:

Esta é uma amostra de um curso com classe apenas em inglês:

Verifique sua credencial e imprima o certificado da credencial6

1 - Selecione 
a classe

2 - Inscreva-se

2 - Inscreva-se

1 - Selecione a 
classe
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Expanda seu conhecimento para além do treinamento de 
competência

7

Depois que você obtiver sua credencial e o conhecimento básico, recomendamos que você visite as outras guias da barra 
POPULAR TASKS para aprofundar seu aprendizado e acompanhar as mensagens e informações de produtos mais 
recentes para obter uma vantagem competitiva.
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