
IB Centrum kompetencyjne Veracompu i Compendium CE 

Partnerzy 
muszą być 
specjalistami 
Zadania związane z dbałością o kompetencje 
współpracujących z Veracompem resellerów 
i integratorów są realizowane przez 
dystrybutora dwutorowo: przez samodzielne 
organizowanie szkoleń oraz dzięki współpracy 
z Compendium Centrum Edukacyjne, 
które pełni rolę autoryzowanego centrum 
kompetencyjnego Yeracompu. 

C elem szkoleń jest przede wszyst
kim pogłębianie wiedzy partnerów 

o produktach z asortymentu Veracompu, 
zapoznawanie ich z nowościami, a także 
utrzymanie na wysokim poziomie wie
dzy inżynierów pracujących u partnerów. 
Szkolenia dotyczą produktów i rozwiązań 
vendorów, z którymi Veracomp ma umo
wy dystrybucyjne, m.in. Symanteca, HP, 
CA i Fortinetu. 

Oprócz tego Compendium CE prowa
dzi szereg szkoleń i procesów certyfikacji 
innych producentów (np. Microsoftu, Red 
Hata, Novella, Oracle'a). Są one przezna
czone nie tylko dla resellerów, ale też dla 
użytkowników końcowych. 

TEORIA Z PRAKTYKĄ 
Zajęcia w centrum kompetencyjnym sta
nowią najczęściej kombinację części teore
tycznej z praktyczną. W przypadku szkoleń 
dotyczących wprowadzanych na rynek 
produktów większy nacisk położono na 
prezentację, podkreślenie ich funkcji oraz 
zalet w porównaniu z konkurencyjnymi 
rozwiązaniami. Natomiast podczas szkoleń 
technicznych, organizowanych wyłącznie 
dla inżynierów, większą uwagę przywiązu
je się do zajęć praktycznych. 

Szkolenia organizowane przez Vera-
comp prowadzą specjaliści (także cer

tyfikowani) posiadający wieloletnie 
doświadczenie w branży IT, a przede 
wszystkim dysponujący ogromnym za
sobem informacji. Są to zarówno osoby 
opiekujące się poszczególnymi produk
tami i rozwiązaniami, jak i inżynierowie. 
Natomiast w Compendium CE trzon ka
dry szkoleniowej stanowią autoryzowani 
i wykwalifikowani wykładowcy, prak
tycy z doświadczeniem dydaktycznym 
i biznesowym, którzy posiadają szeroką 
wiedzę na temat technologii i rynku IT. 
Umiejętności techniczne trenerów Com
pendium CE poświadczają liczne certy
fikaty oraz egzaminy (CompTIA CTT+, 
MCT, CCSI, ACI, ACNI, CNI, RHCI 
i wiele innych). 

W konsekwencji wspólnych działań na 
linii: producenci - Veracomp - Compen
dium CE, wiele szkoleń stanowi element 
przygotowujący do certyfikowanych eg
zaminów wymaganych w programach 
partnerskich, np. Fortinetu (FSNSP), No-
vella (CLP), Blue Coat (BCCPP), F-Secu
re, Alvariona (CASS). W takich kursach 
uczestniczy kadra techniczna partnerów 
i resellerów wymienionych producentów. 

Szkolenia oferowane przez Compen
dium CE przeznaczone są także dla: me
nedżerów działów odpowiedzialnych 
za infrastrukturę teleinformatyczną » 
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» przedsiębiorstw, informatyków i admini
stratorów sieci, specjalistów i konsultantów 
ds. technicznych, osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo teleinformatyczne, in
tegratorów systemów sieciowych, a także 
dostawców usług internetowych. 

CO WPŁYWA NA 
OFERTĘ SZKOLENIOWĄ 
Pojawienie się nowego rozwiązania 
w ofercie, kolejna umowa dystrybucyjna, 
dbałość o poziom wiedzy merytorycznej 
i umiejętności technicznych osób pra
cujących u partnerów handlowych i in
tegratorów - to główne elementy, które 
wpływają na kształtowanie oferty szko
leniowej. W przypadku Compendium 
CE istotne są także inne czynniki: opi
nie producentów, których Compendium 

CE jest autoryzowanym ośrodkiem szko
leniowym (to oni opracowują programy 
edukacyjne), sugestie uczestników szko
leń i zapytania handlowe, bezpośrednie 
zamówienia od klienta, trendy na rynku, 
pojawianie się nowych produktów z dzie
dziny informatyki i telekomunikacji. 

Zasadniczym elementem szkoleń są 
zajęcia praktyczne i jak najlepszy kon
takt z wykładowcą, dlatego przyjęto za
sadę, by w warsztatach uczestniczyło nie 
więcej niż dziesięć osób. Podczas szkoleń 
autoryzowanych korzysta się z oficjal
nych materiałów dostarczanych przez 
producenta, np. podręczników z częścią 
teoretyczną i praktyczną, drukowanych 
prezentacji, materiałów w formie elek
tronicznej (pendrive'ów, płyt CD) lub 
do pobrania z Internetu. Natomiast 
uczestnicy szkoleń autorskich otrzymują 
materiały przygotowane przez organiza
tora, np. wydrukowane slajdy prezenta
cji, opisy ćwiczeń. 

KOSZTY I KORZYŚCI 
Szkolenia przygotowywane przez Ve-
racomp są dla uczestników - współpra
cujących z dystrybutorem partnerów 
handlowych - bezpłatne. Natomiast po
zostałe kursy, organizowane niezależnie 
przez Compendium CE (certyfikacyjne, na 
specjalne zlecenie), sąodpłatne, a ich koszt 
zależy m.in. od: ceny ustalonej przez pro
ducenta, ceny autoryzowanych materiałów 
szkoleniowych, miejsca szkolenia i ewen
tualnych opłat związanych z certyfikowa
nym egzaminem, kosztów autoryzacji. 

Veracomp ukierunkował kursy, któ
re oferuje, przede wszystkim na przeka

zywanie uczestnikom wiedzy na temat 
produktów i rozwiązań znajdujących się 
w jego ofercie oraz know-how w zakre
sie prowadzenia biznesu, a tym samym 
- na wspólne z dystrybutorem zdobywanie 
nowych rynków, a warsztaty praktyczne 
- na stałe podnoszenie kompetencji spe
cjalistów inżynierów. Veracomp i Com
pendium CE przeprowadzają wspólnie 
wiele szkoleń na zlecenie producentów. 
Stanowią one element przygotowań do 
certyfikowanych egzaminów. Natomiast 
Compendium CE umożliwia uzyska
nie certyfikatu, a większość jego kursów 
przygotowuje do egzaminu w zewnętrz
nych ośrodkach testowych, które również 
Compendium CE reprezentuje na rynku 
polskim: Pearson VUE i Prometric. 

Zajęcia przygotowywane dla partne
rów handlowych to okazja do przeka
zania wiedzy o nowych rozwiązaniach, 
zmieniających się trendach na rynku, ale 
przede wszystkim umożliwiają zacie
śnienie współpracy i wspólne poszuki
wanie nowych dróg rozwijania biznesu. 
Dbałość o wiedzę i umiejętności part
nerów daje wymierne efekty - na rynku 
dostrzegane i doceniane są ich kompe
tencje w zakresie oferowanych rozwią
zań i doradztwa. 

Na organizacji szkoleń zyskuje również 
dystrybutor, który przez partnerów han
dlowych postrzegany jest jako dysponu
jący ogromną i aktualną wiedzą na temat 
najnowszych technologii i produktów, 
kierujący się najlepszymi praktykami, 
a także doradzający, które drogi rozwoju 
i prowadzenia biznesu są dla partnerów 
przyszłościowe, km 
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