Cisco WebEx Training Center Assist Services
Planeje sessões de treinamento on-line ao vivo junto a um produtor
experiente, com certificação WebEx.

Torne os treinamentos on-line mais simples com ajuda especializada.
Não importa se você está treinando seus funcionários, realizando palestras acadêmicas ou ajudando sua equipe
a atualizar-se nas certificações mais recentes: conte com um produtor experiente e certificado para elevar o
padrão de seus treinamentos.
Os produtores do WebEx Assist estarão empenhados em garantir que suas sessões de treinamento comecem
e avancem sem dificuldades. Lance mão de todos os benefícios da robusta tecnologia WebEx, repleta de
recursos de mídia, e das melhores práticas para ambientes de treinamento.

Execução perfeita

Vídeos em HD de
excelente qualidade

Impulsione seu sucesso

Fique tranquilo sabendo que um produtor
está trabalhando com você do início ao
fim, começando com suporte técnico
especializado 30 minutos antes do início
da sessão. Seu produtor garantirá que o
anfitrião, os instrutores e os especialistas
estejam preparados para lidar com
perguntas e problemas em tempo real.

Grave sua sessão de treinamento
on-line para disponibilizá-la como
aprendizagem sob demanda. Receba
uma gravação editada que pode ser
facilmente compartilhada por um link
para download. Use-a para referência,
demonstrações ou e-learning.

Usufrua do Assist Services
separadamente. Trabalhe junto a um
produtor para preparar uma sessão e
planeje e pratique em uma simulação.
Ou deixe que o produtor coordene seu
treinamento nos bastidores, para que
você possa dedicar-se aos alunos.
Pergunte-nos como potencializar as
funcionalidades de sessões, como
sondagens, bate-papos e pesquisas,
para aumentar a eficácia.
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Ofereça treinamentos on-line de qualidade com toda a assistência necessária.
Serviços

Um produtor da WebEx irá:

Assistência antes da sessão

30 minutos
• Certificar-se de que o anfitrião possa começar a sessão.

Organização e instrução antes
do treinamento on-line.

Preparação para gravar sua sessão
de treinamento on-line ao vivo

• Ajudá-lo a carregar sua apresentação.
• Garantir que todos os instrutores se conectaram com êxito.
• Responder a todas as perguntas técnicas.

• Configurar para gravar a sessão.
• Fazer login e testar os gravadores.

Assistência durante a sessão
Monitoramento e assistência durante a
sessão de treinamento on-line ao vivo.

1 hora

• Estar disponível para responder a perguntas técnicas.

Resultados após a sessão
Fornecimento da gravação
final da reunião

30 minutos
• Remover trechos gravados antes e após a sessão.
• Carregar a sessão gravada para seu site do WebEx.
• Fornecer acesso à gravação realizada por um link para download.

Serviços vendidos separadamente
Consulta sobre e-learning: estratégia e preparação

Precisa de um pouco mais
de ajuda?
Adicione apenas o que você precisa 
ao pacote do Assist Services.

Planejamento de sessão e simulação
Apresentação de sessões ao vivo
Criação e gerenciamento de sondagem
Edição adicional da gravação de sua sessão
Horas adicionais de assistência
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