TECH AUTO CENTER:

MÓDULOS DE E-LEARNING SNR
Alavanca para desenvolver seu
conhecimento técnico sobre os produtos
da linha de pós-venda automotivo.

O CONHECIMENTO DOS NOSSOS
CLIENTES É A NOSSA PRIORIDADE.
Muitas vezes, em sua rotina, poderá se deparar com dúvidas sobre nossos
produtos e a falta de conhecimento pode acabar prejudicando sua produtividade.
A NTN Europe quer te ajudar, te dando as chaves deste conhecimento. O nosso
treinamento online irá fornecer conhecimentos e boas práticas que ajudarão no
seu dia-a-dia.

DETALHES PRÁTICOS E ACESSO

Oferecemos 8 módulos de treinamento que ajudam a melhorar seu conhecimento técnico sobre os produtos da linha de pós-venda
automotivo. Essas sessões de treinamento são realizadas remotamente e online através de uma plataforma segura.

PEDIDO

O1

Envie seu pedido de
treinamento para o seu
contato habitual da
NTN Europe

VALIDAÇÃO

O2

Validação de acesso
pela NTN Europe

ACESSO

O acesso aos módulos
de e-learning estará
disponível dentro de
uma semana

O Módulo M1 é obrigatório; é um pré-requisito para o acesso aos seguintes módulos.
O módulo M2 é obrigatório para o módulo M5.
O módulo M7 é obrigatório para o módulo M8. Os outros módulos estão sujeitos a
solicitações específicas de acordo com as necessidades de treinamento do cliente.

OBJECTIVO
• D
 isseminar conhecimento sobre o
Grupo NTN
• Ampliar o conhecimento das
linhas de produtos no pós-venda
automotivo

O3

MÉTODO DE ENSINO
8 módulos 100% online a serem
seguidos em total autonomia. Portanto, é
necessário estar equipado
com o seguinte material: computador ou
tablet, rede de internet e a possibilidade
de ter som (fones de ouvido).
No início de cada módulo, a lista de prérequisitos é disponibilizada.

PRÉ-REQUISITOS
• Não existem pré-requisitos.

FORMAÇÃO

O4

Antes do início do treinamento
online, a documentação
necessária é disponibilizada
em nosso site (ntn-snr.com/fr/
documentation) ou enviado por
correio, se necessário (mediante
solicitação)

PÚBLICO
• Pessoas envolvidas na distribuição e
venda de peças automotivas
• Reparadores
Para todos os outros setores, entre em
contato conosco.

PROGRAMAÇÃO

O curso de e-learning é baseado em 8 módulos, cada um com duração de 15 a 20 minutos.
A duração total é de 130 minutos. O curso está estruturado da seguinte forma: :

8 MÓDULOS DE TREINAMENTO E-LEARNING

Tempo (min.)

Observações

M1: Uma apresentação sobre o NTN Group e o Aftermarket

20

Obrigatório

Rolamentos de roda M2: NTN e SNR

15

Pré-requisitos M1

M3: Faixa de suspensão SNR

15

Pré-requisitos M1

M4: SNR Constant Velocity Joint (CVJ)

15

Pré-requisitos M1

Rolamentos do sensor de roda SNR

15

Pré-requisitos M1, M2

M6: Rolamentos de caixa de câmbio & caminhão

20

Pré-requisitos M1

M7: Oferta de timing NTN e SNR

15

Pré-requisitos M1

M8: Oferta auxiliar NTN e SNR

15

Pré-requisitos M1, M7

DURAÇÃO TOTAL DO CURSO

130 dak

Duração da validade dos módulos: 6 meses

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação na forma de um teste para cada módulo.
A taxa de aprovação necessária é de 80%.
Uma pesquisa de satisfação será enviada a cada aluno ao final do curso.
Ao final do curso, um certificado de comparecimento e um certificado de realização
será dado ao aluno.

PREÇO

55 euros HT / módulo
ou 399 euros HT para todos os 8 módulos

CONTATOS

O acesso a esses módulos de treinamento está sujeito à
aprovação da nossa equipe responsável. Se você precisar de
mais informações, entre em contato com seu representante
local de vendas da NTN Europe.

ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA (PSH)
Entre em contato com seu contacto habitual NTN Europe.
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