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Você utiliza as ferramentas de Controle de Mudança da InterSystems
(CCR)? Em caso positivo, aproveite a oportunidade para se certificar
com um voucher gratuito !!!
Olá a todos,
O setor de Certificações InterSystems criou um novo exame de certificação e gostaríamos do feedback de nossa
comunidade como forma de nos auxiliar com a validação dos tópicos do exame. Aqui está a sua chance de dar
sua opinião sobre o conhecimento e habilidades necessárias a um Especialista de Implementação Técnica CCR
InterSystems deve possuir.
Aqui está o título do exame e a sua definição:
Especialista de Implementação Técnica CCR InterSystems
Um profissional de desenvolvimento que:
Utiliza o Nível 1 do CCR para documentar e processar o fluxo de mudanças.
Realiza alterações de código no Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) de sua escolha.
Realiza alterações nos componentes de interoperabilidade através do Portal de Administração.
Transporta/Implanta alterações de códigos para os ambientes
Preparação Recomendada para realizar o exame
Realizar o treinamento InterSystems Change Control: Tier 1 Basics training
Ler os PDFs dos conjuntos de slides selecionados
Lista de cursos ICC que se aplicam
Progrida de forma independente pelo menos 20 CCRs e/ou utilize o CCR de forma completa por
aproximadamente 6 meses
Como você pode nos ajudar? Se você puder utilizar de 20 a 45 minutos de seu tempo para responder nosso
questionário, você pode nos ajudar a avaliar cada tópico do exame com base em sua experiência. Completando o
questionário você irá ganhar um voucher para realização de forma gratuita de qualquer um dosExames de
Certificação InterSystems!
Condições adicionais para o voucher grátis para realização de exames:
Você deve preecher o perfil do exame listado acima
O questionário deve ser completado até 6 de Julho de 2021
O voucher para realização do exame deve ser resgatado até 1° de Julho de 2022
Interessado? Entre por favor em contato com nosso Time de Certificações emcertification@intersystems.com.
Obrigado!
InterSystems Certification Team
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