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Ny certifieringsgrundande
datacenterutbildning via Schneider
Electrics Energy University
Via Schneider Electrics Energy University™ kan man från och med februari
genomföra en certifieringsgrundande datacenterutbildning och bli Data
Center Certified Associate (DCCA). Det är en leverantörsoberoende,
kostnadsfri online-utbildning för personer verksamma inom datacenter och
innefattar såväl teoretisk som praktisk kunskap.

Det finns mycket att vinna på att driva ett datacenter energieffektivt och
optimalt och kompetens inom energihantering och optimering av datacenter

har därmed blivit allt viktigare. Därför har Schneider Electric tagit fram en ny
online-kurs för att ge stöd till dagens yrkesverksamma. Utbildningen som
leder fram till certifieringen Data Center Certified Associate (DCCA) består av
14 kurser som vardera tar cirka en timma att slutföra och täcker ämnen som
styrning, kraftförsörjning, kylning och säkerhet. När samtliga kurser är
avklarade kan användaren ta examen direkt. Certifieringen följer globala
standarder för grundläggande kunskap inom design, byggande och drift av
datacenter.
- Det finns globalt en stor efterfrågan på skickliga yrkesutövare som kan
optimera driften av datacenter. Utmaningarna som denna industri har, när det
gäller tillväxt, infrastruktur och hantering, styrker behovet av detta
utbildningsprogram och certifieringens värde, säger Magnus Bjelke, VP IT
Business på Schneider Electric i Sverige.
Hittills har fler än 350 000 personer gått drygt 500 000 kurser via Schneider
Electrics Energy University. DCCA är ett av två certifieringsgrundande
utbildningsprogram inom Energy University. Det andra är Professional Energy
Manager (PEM) som ges i samarbete med Institute of Energy Professionals
(IEP).
Alla kurser inom Energy University finns tillgängliga på
www.MyEnergyUniversity.com.
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Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 140 000 anställda och
verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på
energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell
automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och
elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv
energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den
franska fondbörsen i Paris och 2012 uppgick försäljningen till 24 miljarder Euro. I
Sverige sysselsätter koncernen cirka 2 000 personer. I den svenska
företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft. Läs mer
på: www.schneider-electric.com/se

Kontaktpersoner
Karolina Blacharska
Presskontakt
karolina.blacharska@se.com
070-282 67 63

