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TI promove treinamento de
Comunicação para Telemetria

+ Notícias
Águas de Votorantim tem
decoração de Natal sustentável
Publicada em 26/12/2014
Publicada em 26/12/2014

Bonecos de neve feitos com copos
descartáveis foram confeccionados
pelos colaboradores da concessionária.

CAPY e CAA realizam festa de fim
de ano para os colaboradores
Publicada em 23/12/2014

O setor de Tecnologia da Informação (TI) realizou, do dia 9 a 10 de dezembro, em
Niterói, o treinamento de Comunicação para Telemetria. A iniciativa teve como objetivo
desmistificar o conceito de comunicação e tráfego de dados, imagens e voz por meio
desta tecnologia.
Confira as fotos dos eventos!

O treinamento, que foi ministrado pelos profissionais da Agecom Telecomunicação,
abordou diversos assuntos referentes ao sistema, como manutenção de rádios,
concepções de projetos, dinâmica de montagem de rede de enlace de rádios para
tráfego de imagem de câmera e pré-venda. Na ocasião, engenheiros, analistas de TI,
coordenadores, supervisores e técnicos operacionais participaram do curso.

CAA tem iluminação de Natal
especial
Publicada em 23/12/2014

É a primeira vez que a empresa
prepara uma decoração natalina
diferente.

Festival Águas celebra parceria do
Grupo Águas do Brasil com a Casa
Publicada em 22/12/2014

O evento, realizado pela primeira vez
na cidade, reuniu artistas paratienses
em exposições de arte, apresentações
musicais e teatrais.

Águas de Nova Friburgo lança
Gincana de Alimentos
Publicada em 19/12/2014

“Este treinamento foi muito importante, pois possibilitou um maior entendimento para
as equipes envolvidas neste sistema, promoveu uma integração entre os profissionais
de diversas áreas e concessionárias. Além disso, conseguimos capacitar
colaboradores a gerir rede de rádios, entender as necessidades e noções de projetos e
suas configurações”, afirmou Bruno Teles, analista de Automação.

Curtir (Desfazer)

32 pessoas curtiram

http://clickaguas.grupoaguasdobrasil.com.br/news!/selected/605

A campanha começou mais tarde e foi
conveniente não formar os grupos de
arrecadação, fazendo com que a
premiação seja feita apenas para os
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