Danfoss atualiza sua plataforma de treinamentos online

04/09/2017 - Danfoss atualiza sua plataforma de treinamentos online
Líder global no fornecimento de tecnologias que atendem à crescente demanda da cadeia
produtiva de alimentos, eficiência energética, soluções favoráveis ao clima e infraestrutura
moderna, a Danfoss lançará em 23 de setembro a versão aprimorada e baseada na nuvem do
Danfoss Learning.
O aperfeiçoamento inclui nova interface simplificada para uma navegação mais fácil e
agradável; acesso ao aplicativo móvel, melhor funcionalidade de pesquisa para encontrar mais
facilmente as e-lessons relevantes; e novas ofertas de webinar para um aprendizado mais
interativo.
Para que a transição ocorra sem problemas, o Danfoss Learning ficará offline de 19 a 22 de
setembro. Durante este período, o usuário não poderá fazer login na sua conta da plataforma.
A partir de 23 de setembro, os usuários poderão acessar o novo Danfoss Learning com seu
login existente. O histórico de aprendizado e os registros também migrarão e imediatamente
estarão disponíveis ao logar.
A plataforma Danfoss Learning é um portal gratuito de treinamento e formação online que
fornece grande variedade de cursos, abrangendo desde produtos e soluções até serviços e
tecnologias. Disponível para instaladores, distribuidores, estudantes, engenheiros, técnicos e
fabricantes, a plataforma oferece cursos ministrados via eLessons, que podem ser feitos online,
sem professores, a qualquer momento por meio de um computador com acesso à Internet.
Para ter acesso gratuito ao Danfoss Learning o usuário deve se registrar no site http://learning
.danfoss.com/portuguese.
Sobre a Danfoss - A Danfoss desenvolve tecnologias que permitem ao mundo de amanhã
fazer mais com menos. Atendemos às necessidades crescentes por infraestrutura, cadeia de
alimentos, eficiência energética e soluções adequadas para o clima. Os nossos produtos e
serviços são utilizados em áreas como refrigeração, ar condicionado, aquecimento, controle de
motores e maquinário móbil. Também atuamos no segmento de energia renovável e em
infraestrutura de aquecimento distrital para cidades e comunidades urbanas. A nossa
engenharia inovadora começou em 1933 e hoje a Danfoss é líder mundial, empregando mais
de 25.000 funcionários e atendendo clientes em mais de 100 países. Até hoje, somos uma
empresa privada controlada pela família fundadora. Saiba mais sobre nós em
www.danfoss.com.br.
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