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Indiferent de motivele de business pentru care ai ales migrarea în cloud
AWS, lipsa unor competențe specifice poate altera atingerea rezultatelor
propuse. Dacă printre obiectivele companiei tale se regăsesc unele ca
cele de mai jos, atunci competențele în AWS cloud sau lipsa acestora au
un impact direct asupra timpului de lansare pe piață a aplicațiilor sau
serviciilor, a costurilor și a riscurilor.

Să dezvoltați rapid și 
să lansați noi produse 

și servicii - este 
esențial să aveți 

competențele AWS 
tehnice potrivite în 

diferite roluri

Să îmbunătățiți 
securitatea - activitate 
care se bazează, din 
nou, pe profunzimea 

abilităților AWS 
deținute de specialiștii 

din echipă

Să reduceți costurile în 
infrastructura IT

Să creșteți 
productivitatea

Să accelerați agilitatea 
afacerii pe măsură ce 
noile tehnologii devin 

disponibile

Dar cum știi dacă ai abilitățile tehnice de AWS potrivite, mai ales dacă
ești o organizație mare?

Companiile care adoptă AWS au nevoie de competențe specifice pentru
a gestiona resursele optim și pentru a se bucura de succes.

Identificarea nivelului necesar de instruire AWS în cadrul echipei trebuie
analizată din două perspective:

abilitățile AWS existente
abilitățile AWS ce trebuie dezvoltate.

Determinarea cu precizie a abilităților AWS existente pentru fiecare om
din echipă poate fi dificilă și consumatoare de timp, în special pentru
echipele mari. Aici intervine AWS Learning Needs Analysis (LNA) pentru
tine și colectează informațiile necesare pentru a evalua abilitățile AWS
existente ale fiecărui membru din echipă și ale organizației în ansamblu.



AWS Learning Needs Analysis (LNA) este un instrument care ajută
organizațiile să identifice lipsurile de competențe AWS cloud din cadrul
organizațiilor care solicită serviciul. Rezultatul este un raport detaliat
care include situația actuală a abilităților tehnice AWS și îndrumări
privind cum compania poate începe un plan de dezvoltare sau
completare a competențelor AWS interne (skills plan).

Când ar trebui să iei în considerare AWS LNA? (criterii de eligibilitate)

AWS LNA este un instrumentul benefic și recomandat pentru companiile
care:

Nu cunosc care este nivelul de cunoștințe AWS Cloud al membrilor
echipei și dacă acesta este suficient pentru proiectele pe care le au în
desfășurare;

Au minim 20 de angajați în echipa tehnică a organizației;
Au nevoie de date pentru a justifica investiția în programe de

instruire.

Un alt avantaj al AWS LNA este că te ajută să evaluezi abilitățile cloud
pentru o varietate de roluri din întreaga organizație - de la specialiști în
development și data science până la manageri și directori (nu doar
pentru rolurile de cloud).

AWS Learning Needs Analysis în 3 pași simpli:

Aliniază-ți obiectivele de afaceri și de training
Asociază rezultatele țintite ale companiei la structura organizațională și
spune-ne cât de mare este echipa tehnică și cum e structurată pe roluri AWS.

Completează chestionarul de autoevaluare
La baza AWS LNA stă un chestionar de autoevaluare care acoperă rolurile
cloud și funcțiile lor conexe. Pentru a finaliza această autoevaluare, angajații
participanți pot completa sondajul de pe orice dispozitiv desktop sau mobil,
iar timpul ce trebuie alocat variază între 5 și 20 de minute.

Analizăm și examinăm rezultatele și dezvoltăm un plan de instruire
organizațională sau individuală
Un expert din echipa AWS va analiza rezultatele chestionarului și va oferi o
imagine a performanței organizaționale și a lipsurilor de competențe
identificate, apoi Bittnet Training propune un plan de instruire conectat la
nevoile, resursele și prioritățile afacerii tale.



De ce AWS Learning Needs Analysis?

Identifică nivelul de pregătire AWS a echipei
Identifică lipsurile de competențe între roluri și zona funcțională, de

implementare
Elimină lacunele de aptitudini prin planuri de instruire personalizate
Pentru companiile eligibile, LNA este GRATUIT
Bittnet Training este Partener de Training Autorizat Amazon Web

Services
Învață de la cei mai buni traineri certificați și autorizați AWS

Pentru a afla dacă organizația ta este eligibilă pentru o analiză a
nevoilor de învățare AWS, programează o discuție cu experții Bittnet
Training.

Despre Bittnet:

Bittnet Training este liderul pieței de instruire IT din România, cu peste
20 ani de experiență și cea mai mare echipă de traineri din România. De-
a lungul anilor, compania a livrat mai mult de 50.000 de ore de training IT
și are în prezent una dintre cele mai cuprinzătoare și actualizate curricule
din regiunea CEE.

Bittnet Training este singurul partener autorizat de training Amazon Web
Services din România.

www.bittnet.ro askformore@bittnet.ro
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