SOLUÇÕES AGILENT CROSSLAB
PARA FAMILIARIZAÇÃO

Acelere seus resultados econômicos e científicos

Serviços de familiarização Agilent CrossLab

Principais benefícios:

Quando você encomendar novos instrumentos e software Agilent, todos os
materiais de e-Familiarização relevantes estão incluídos e serão usados pelo
Engenheiro de serviços da Agilent para melhorar e adaptar o serviço
de Familiarização sobre assuntos que são mais importantes para você.

• Introdução: Processos e
ferramentas simplificadas
para contribuir com um serviço
eficiente e eficaz de Familiarização
• Curriculum flexível: Opções
de treinamento personalizados
permitem que você personalize a
sua experiência de aprendizagem

Os materiais de e-Familiarização da Agilent permitem que você aprenda sob
demanda no seu próprio ritmo, com ou sem um engenheiro da Agilent no seu
próprio PC, independente do hardware e software.
Os materiais de e-Familiarização agora estão disponíveis para a maioria dos
instrumentos e software. Consulte o seu representante local para obter detalhes.

• Maior produtividade: Novas
ferramentas e orientação
no local do engenheiro de
serviço chefe da Agilent para
aprendizagem mais rápida e
operação mais eficiente
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Seus novos hardware e software Agilent são fornecidos com e-Familiarização para uso imediato ou a aprendizagem sob demanda posterior.

Uma gama completa de soluções de familiarização
O e-Familiarização Agilent CrossLab abrange tanto
OpenLAB
hardware e software para cromatografia, espectrometria Cromatografia
de massa, espectroscopia, e gerenciamento de dados. Sistema de dados
Software (CDS)
Seja apresentado ao seu novo produto de hardware
ou software ou solução Agilent – a qualquer hora,
em qualquer lugar, e com conteúdos adaptados
perfeitamente às suas necessidades.

Cromatografia
líquida

ICP-MS
ICP-OES

A Familiarização é o primeiro passo para
aprender sobre hardware e software.

GC/MS

Se você é técnico de laboratório, químico, ou gerente do
laboratório, a Agilent University oferece o nível adequado
de educação, independentemente da especialização.
Com a aprendizagem contínua da Agilent University, você
pode se tornar um aprendiz de carreira e melhorar o seu
conhecimento e competências ao longo da sua carreira.
Principiante

Familiarização
(Introdução)

Intermediário

“Prontidão operacional”

“Tornar-se produtivo”

Fundamentos e teorias
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Entre em contato com seu representante Agilent
para saber mais sobre os serviços de Familiarização.
Para consultar os centros de vendas e serviços Agilent,
acesse www.agilent.com/chem/contactus
Saiba mais: www.agilent.com/crosslab/university

Cromatografia gasosa

LC/MS SQ

Avançado

“Acelerar a produtividade”
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Fluxos de trabalho da aplicação
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