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Serviços de 
aprendiz Recursos de aprendizagem 

para todos
Nossa equipe de Serviços de Aprendiz criou ferramentas 
instrucionais abrangentes e fáceis de usar para cada 
sistema, solução e situação. Melhor ainda, os membros da 
nossa equipe ajudarão você a escolher o que é ideal.

Nosso treinamento em análise de dados pode ajudar 
sua equipe a entender e aproveitar os tipos de insights 
acionáveis que geram resultados em torno da experiência 
do comprador, inteligência de estoque, prevenção de perdas 
e eficácia operacional.

Independentemente dos nossos produtos ou soluções 
Sensormatic Solutions que você esteja investindo, podemos 
oferecer treinamento abrangente de usuários para suas 
equipes. Cobrimos o uso de aplicativos para insights de 
compradores, análise de gerenciamento de perdas e fraudes 
e inteligência de inventário, bem como tecnologias de IoT, 
incluindo EAS, RFID, vídeo e muito mais.

Atinja seus objetivos de negócios e veja 
o ROI do realístico de suas soluções.

À medida que a tecnologia de varejo se torna mais sofisticada, 
os usuários acompanham essa tendência – e é aí que entra 
nossa prática de Serviços de Aprendiz. Ela foi projetada 
para ajudar todos os seus usuários, da liderança aos 
associados, a se manterem atualizados sobre os mais recentes 
desenvolvimentos, recursos e aprimoramentos, bem como 
desenvolver o tipo de perspicácia de varejo e TI necessária 
para o sucesso do varejo hoje. 

Como nossa prática 
de Serviços de Aprendiz 
funciona para você
A transformação digital não acontece de uma hora para 
a outra – é uma jornada, e nossa equipe de Serviços de 
Aprendiz é sua parceira nesse percurso. Fazemos parceria 
com suas equipes para garantir que todos os membros saibam 
exatamente como usar seus sistemas e soluções e possam 
obter o máximo ROI deles. Quer isso signifique instrução 
on-line, seminários presenciais ou acesso ao nosso centro 
de aprendizado on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
suas equipes sempre terão os materiais educacionais e a 
assistência de que precisam para acompanhar as atualizações 
e aprimoramentos mais recentes.

Fazemos parceria 
com suas equipes 
para garantir que 
cada membro 
saiba exatamente 
como usar seus 
sistemas e 
soluções.
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Treinamento que atende às suas necessidades – e sua agenda
Quando se trata de treinamento, nenhum modelo genérico serve. É por isso que criamos uma variedade de métodos de 
aprendizado projetados para atender às suas necessidades.

Dependendo da tecnologia ou solução em uso, suas 
equipes podem acessar as instruções mais recentes com 
nossos módulos de aprendizado online. Nosso sistema 
de gerenciamento de aprendizado de última geração e 
fácil de usar torna a atualização de produtos, soluções e 
serviços simples para todos.

Os usuários de nossas soluções também podem 
participar de sessões de aprendizado virtuais ministradas 
por instrutor, se necessário. Eles são projetados para 
garantir que suas equipes recebam o treinamento de 
que precisam em produtos e soluções específicos – ou 
mesmo aspectos distintos desses produtos e soluções 
– para que você possa obter o máximo ROI de sua 
tecnologia ou solução.

Às vezes, as interações pessoais são mais eficientes. 
É por isso que também oferecemos a opção de 
aprendizado presencial em sala de aula e laboratórios, 
mediante solicitação. Essas sessões ministradas por 
instrutores foram projetadas para se alinharem às 
práticas líderes do setor aceitas para ajudar suas equipes 
a ter um desempenho melhor, alcançar mais e gerar 
mais receita.

Quando se trata de 
treinamento, nenhum 
modelo genérico serve. 
É por isso que criamos uma 
variedade de métodos de 
aprendizado projetados 
para atender às suas 
necessidades.
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Saiba mais sobre 
os serviços da 
Sensormatic Solutions
Serviços de Aprendiz é apenas uma das muitas 
áreas de atuação dentro de nossos Serviços 
projetados para ajudar você a inovar, executar e 
ter sucesso em atingir seus objetivos. Para saber 
mais como outras áreas de prática podem ajudar, 
clique aqui, ou peça agora mais informações ao 
seu gestor de Serviços.

Sobre a Johnson Controls
Na Johnson Controls (NYSE:JCI), transformamos os ambientes em que as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Como líder global em edifícios 
inteligentes, saudáveis e sustentáveis, nossa missão é reimaginar o desempenho das edificações para servir as pessoas, os lugares e o planeta. Com uma história de 
mais de 135 anos de inovação, a Johnson Controls oferece o modelo do futuro para setores como saúde, escolas, data centers, aeroportos, estádios, manufatura e 
muito mais por meio de sua oferta digital abrangente OpenBlue. Com uma equipe global de 100.000 especialistas em mais de 150 países, a Johnson Controls oferece 
o maior portfólio mundial de tecnologia de construção, software e soluções de serviço, com alguns dos nomes mais respeitados do setor. 

Para obter mais informações, acesse www.johnsoncontrols.com ou siga-nos com @johnsoncontrols no Twitter.

Sobre a Sensormatic Solutions
A Sensormatic Solutions é uma empresa do grupo Johnson Controls que oferece um portfólio líder global de soluções de varejo, impulsionando a excelência 
operacional em escala e capacitando varejistas no engajamento de compradores de forma inteligente e conectada. Nossa plataforma operacional digital inteligente, 
a Sensormatic IQ, combina todo o portfólio Sensormatic Solutions, incluindo dados de terceiros, para fornecer insights incomparáveis  sobre a experiência do 
comprador, inteligência de estoque, prevenção de perdas e eficácia operacional, com tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina. Isso permite que os 
varejistas atuem em resultados baseados em dados preditivos e prescritivos e estejam preparados com segurança para o futuro.

Acesse o site da Sensormatic Solutions ou siga-nos no LinkedIn, Twitter e no nosso canal do YouTube.

https://www.sensormatic.com/pt_br/professional-services?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Learner-Services
https://www.johnsoncontrols.com/pt_br
https://twitter.com/johnsoncontrols
https://www.sensormatic.com/pt_br?utm_campaign=Sensormatic-Services&utm_medium=Digital-Asset&utm_source=Learner-Services
https://www.linkedin.com/company/sensormatic/
https://twitter.com/sensormatic
https://www.youtube.com/c/sensormaticsolutions

