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La importància de la Formació Certificada en la Gestió
de Serveis IT
L’Àrea de Formació IT de TÜV Rheinland a Espanya, en
col·laboració amb el seu partner CB Center Training, es
suma a la campanya promocional organitzada per Exin,
per formar i certificar a Tècnics i Responsables d'IT en
ISO / IEC 20000, l'estàndard internacional per a la gestió
dels serveis IT.
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Si ja estàs en possessió d'un certificat de fonaments de ITIL®, ara és el moment de
complementar i millorar les teves competències relacionades amb la Gestió de Servei d'IT.
És el moment de certificar-te en fonaments d’ITSM basats en ISO / IEC 20000. Si ja tens el
teu certificat d’ITIL® (v3, edició 2011, o posterior), tan sols hauràs de prendre l'examen Exin
ITSM Foundation Bridge per marcar la diferència.
La nostra convocatòria de cursos per a Febrer i Març 2016 en Madrid es la següent:
• Fonaments ITIL: 01.02.16 - 03.02.16|| 07.03.16 - 09.03.16
• ITSM Foundation Bridge (ISO 20000): 04.02.16|| 10.03.16
• ITIL® 2011 Edition Intermedi: Diseny del Servei: 22.02.16 - 03.03.16|| 26.02.16 05.03.16
• ITIL® 2011 Edition Intermedi: Millora continua del Servei: 28.03.16 07.04.16|| 01.04.16 - 09.04.16
• Gestió de Projectes TI (Desenvolupament de Software): 10.02.16 - 12.02.16|| 29.03.16
- 31.03.16
No ho dubteu i inscriviu-vos en els nostres cursos acreditats. Ara pot ser el moment de
millorar com a professional de ITSM.
Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140 anys.
El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de més de 1,6
mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat, l’eficiència i la seguretat
de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda a
donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una àmplia
gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa global de
laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per promoure la
sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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