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EXIN introduz título Certified Integrator – Faça parte deste time!

 

Em resposta ao forte interesse internacional o EXIN apresenta o título: EXIN Certified
Integrator Secure Cloud Services. Quando os profissionais completarem suas certificações
de Fundamentos EXIN em ITSM, Cloud e Information Security receberão este certificado
adicional automaticamente e sem qualquer custo extra.

Uma abordagem integrada
As empresas de hoje buscam também generalistas, com sólidos conhecimentos em
domínios adjacentes. O EXIN compreende a importância da versatilidade na indústria de
TI, especialmente quando se trata de Cloud Computing e gestão. É por isso que, além do
grande valor que fornecem separadamente, o conjunto destes certificados representa
mais do que a soma das suas partes.

White Paper
A visão global EXIN sobre a abordagem integrada nos domínios de Cloud Computing,
Segurança da Informação e Gestão de Serviços é apresentada no White Paper " Secure
Cloud Services: An Integrated Approach ". Este white paper é estabelecido com Linda
Cooper, Diretora de Serviços da 20.000 Ltd., e Bernard Pierre, CDTP, ITIL® Expert, e
pode ser encontrado gratuitamente no nosso site
(http://www.exin.com/NL/en/career-advice/certified-integrator-in-secure-
cloud-services).

O Fator Humano
As empresas hoje em dia são extremamente conscientes de quão grande pode ser a
distância entre a reorganização e o funcionamento adequado. É o que nos faz acreditar
no desafio e na importância de fazer com que a computação em nuvem, a segurança da
informação e a gestão de serviços trabalhem juntos e de forma harmoniosa no longo
prazo, tanto em termos de processos quanto de ferramentas.

A distância entre estes dois mundos é reduzida através das pessoas. Empresas que
operam nessas esferas sabem que encontrar pessoal qualificado e manter os
conhecimentos dos seus colaboradores atualizados é um fator crítico para o sucesso de
sua operação e também, o mais difícil. O título obtido através da combinação das três
certificações citadas levam ao EXIN Certified Integrator Secure Cloud Services  que atende
a essa necessidade, combinando os interesses de negócio (Segurança da Informação),
com novos desenvolvimentos tecnológicos (Cloud) e melhores práticas (Service
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Management).

Para Milena Andrade, responsável pela operação do EXIN no Brasil, os profissionais do
setor só tem a ganhar com este título de reconhecimento pela formação mais holística.
Por outro lado, as empresas que contratam estes profissionais, podem contar com mais
esta ferramenta como parte dos diferenciais de um candidato a serem avaliados num
processo de contratação ou até mesmo, como um objetivo a ser alcançado em termos
de programas de capacitação internos na busca de desenvolvimento humano de melhor
qualidade.

FAQ para Candidatos

1. O que é o EXIN Certified Integrator Secure Cloud Services?
É um título que provê um amplo conhecimento (nível Fundamentos) nos domínios inter
relacionados de (IT) Service Management, Information Security e Cloud Computing.

2. Este é o único título disponível?
Sim (exceto os módulos do  programa Tracks, disponível apenas nos Países Baixos).

3. Como eu posso conseguir este título?
Você se qualifica ao título “EXIN Certified Integrator Secure Cloud Services” quando você
comprova os seguintes certificados (3) – todos no nível Fundamentos:
- EXIN IT Service Management baseado na ISO/IEC 20000 ou uma certificação alternativa
como ITIL®, MOF ou EXIN USMBOK.
- EXIN Information Security
- EXIN Cloud Computing
O profissional que apresentar os três certificados acima receberá automaticamente um
certificado digital com o título “Certified Integrator Secure Cloud Services” do EXIN.

4. Todas as provas que eu necessito para conseguir o título estão em
Português?
Sim, com exceção do MOF e do EXIN USMBOK, todas as demais estão em Português e
disponíveis através do Provedores Credenciados, Centros Prometric e também através do
EXIN Anywhere. Você pode acessar www.exin.com para maiores informações.

5. Existe algum custo para se conseguir o título?
Não. Uma vez tendo sido aprovado nos 3 certificados listados como pré-requisito ao título,
seu certificado adicional será emitido sem nenhum custo adicional.

6. Posso apresentar certificados de outros institutos como uma alternativa às
certificações do EXIN?
O EXIN aceita certificados de (IT) Service Management de outros Institutos como ITIL® e
ISO/IEC20000. Os certificados EXIN Cloud Computing e EXIN Information Security não
podem ser substituídos.

7. Como posso enviar ao EXIN meu certificado alternativo de outro instituto?
Através do Portal do Candidato EXIN. Você somente consegue acesso ao portal caso já
tenha realizado algum exame conosco no passado. Para se logar o candidato deverá
acessar nossa home page  www.exin.com e depois clicar no campo MyLogin. Caso
tenha esquecido sua senha, solicite uma nova através do próprio sistema. Ao entrar no
Portal do Candidato você poderá realizar o upload do seu certificado de outro instituto
clicando em “Services” – “Add Non-EXIN achievement”

8. Como eu posso me beneficiar desta abordagem integrada de certificações?
Recomendamos a leitura do White Paper “Secure Cloud Services”
(http://www.exin.com/NL/en/career-advice/certified-integrator-in-secure-
cloud-services). Tenha certeza também que você está realizando seus treinamentos nos
centros credenciados pelo EXIN (http://www.exin.com/NL/en/find-training-
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provider). Os provedores de treinamento terão acesso a materiais adicionais sobre os
aspectos de integração dos programas e estarão aptos a utilizar exemplos relevantes
durante os treinamentos.

9. Como eu posso conseguir mais informações sobre o título EXIN Certified
Integrator?
Por favor visite nosso site e selecione “Career advise”
(http://www.exin.com/NL/en/career-advice/career-advice). Você também pode
contatar nosso escritório local (+55 11 3032-4111) caso ainda fique alguma dúvida.

 

Webinar about the title EXIN Certified Integrator Secure
Cloud Services

Participe!
Data: 23 de Janeiro – 13:30 (horário Brasilia)
Assunto: Lançamento do título EXIN Certified Integrator Secure Cloud Services.
                                          

                                     

What to expect
• Receive career advice to give your career a lift
• Be informed about the title: EXIN Certified Integrator Secure Cloud Services
• Learn how to get the title
• Get relevant examples of the interconnection of cloud computing, security, and (IT)
Service Management

Benefits of the title
• Companies today want generalists, with solid knowledge in adjacent domains.
• In studying Cloud Computing, Service Management and Information Security in their
shared context, you get a better understanding of their relationships.

For whom?
• Professional with interest in the interconnection of cloud computing, security, and (IT)
Service Management

Delivery details
• WEBEX: sessions of maximum 1 hour, delivered via WEBEX
• When: Wednesday, January, 23
• Time zone and log-in N&S- America/Europe, 16.30 –17.30 (CET): https://exin-
event.webex.com/exin-event/onstage/g.php?t=a&d=952839957
• Presenter: Erik van Eeden, MIM MBA ITIL-expert

Agenda
• Introduction and explanation by EXIN
• Content overview and examples by Erik van Eeden
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