Registro em Treinamentos
Visibly yours

Guia de arranque rápido
Procedimento de Registro
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Procedimento de Registro (continuação)

Ingresse a www.barco.com. Clique em Training & Support > Training para abrir a página
de Treinamentos e Certificações
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A página Item Details será carregada em MyLearning. Para Localizar a data desejada,
clique em View Offerings.
Nota: Se você for direcionado à página de login, veja o passo 12.
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Navegue na página e escolha seu mercado para treinamento de certificação.

Exemplo
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Escolha a data do treinamento desejado na lista de ofertas e clique em Register.

Escolha o treinamento desejado dentre as opções de treinamentos técnicos e de vendas.

Exemplo

Exemplo
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Quando a página de descrição do curso for apresentada, clique em “Conectar-se agora!”
para ir ao MyLearning.
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Exemplo

O treinamento escolhido deverá ser aprovado pelo Administrador de Treinamentos. Você
será notificado pelo Administrador para detalhes de pagamento e para completar sua
inscrição.

Procedimento de Registro (continuação)
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Procedimento de Registro (continuação)

Clique em MyLearning para regressar à página Learning Plan. O curso escolhido
aparecerá como Pending Approval. Outros detalhes deste treinamento estarão disponíveis.
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Se você não possui uma conta em my.barco.com ou os cookies do seu navegador estão
desativados, Você será redirecionado à página de login. Ingresse com seu Username e
Password. Em seguida clique em “Login” para seguir à página de MyLearning.
Se você ainda não possui uma conta em my.barco.com, clique em Sign up for my.barco.com

Exemplo
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Você pode revisar seu Plano de Estudos a qualquer momento, navegando em
http://www.barco.com/training e clicando em Visit your personal plan
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Se é a primeira vez que ingressa a my.barco.com e cria sua conta, Você
deverá seguir os passos 1-7 novamente Até que sua conta seja criada. É
preferível utilizar seu e-mail corporativo ao criar sua conta em
my.barco.com. Sua conta deverá ser ativada em até 3 horas.

O Administrador de Treinamentos o contatará para completar o
procedimento de registro.
NOTA: Você não estará oficialmente registrado no treinamento até que
recebamos seu pagamento e que seu registro seja aprovado.
Para suporte com seu registro, nos contate em
training.barco@barco.com

