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Ngày 25/11/2013, hơn 50 sinh viên chuyên ngành Công nghệ Viễn thông đã tham
gia khóa học “Lắp đặt hệ thống cáp cấu trúc” (AMP ACT I) do công ty TNHH TM-DV
Tin học Nhân Sinh Phúc (NSP) tổ chức tại Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở
II.

  

Đây là khóa đầu tiên trong chuỗi khóa học “Lắp đặt hệ thống cáp cấu trúc” dành
cho sinh viên năm 3 & 4 chuyên ngành mạng/viễn thông, phần cứng máy tính hoặc
tương tự ở các trường đại học lớn trong phạm vi TP.HCM. Khóa học được công ty
NSP tổ chức hoàn toàn miễn phí với sự tài trợ của TE Connectivity, Brother và sự
phối hợp của các trường đại học lớn như trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở
II, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Mở...

  

Tổ chức sự kiện này, công ty NSP nhắm đến mục đích hỗ trợ xây dựng một thế hệ
nhân lực mới giỏi về chuyên môn và mạnh về tay nghề trong lĩnh vực công nghệ
thông tin nói chung và lĩnh vực hạ tầng hệ thống cáp cấu trúc nói riêng.

  

Các sinh viên tham gia khóa học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ
thống kết nối cáp cấu trúc và hệ thống các tiêu chuẩn trong ngành như TIA/EIA &
ISO. Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội thực hành các kỹ năng lắp đặt, quản lý hệ
thống cáp đồng và cáp quang với các công cụ thi công cáp chính hãng như SL Tool,
Hand Tool, Impact Tool… Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ
nhận được chứng chỉ AMP ACT I do công ty TE Connectivity cấp, là chứng chỉ có giá
trị trên toàn cầu.

  

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập công ty NSP
(1999 – 2014). Trung thành với sứ mạng liên tục cập nhật và ứng dụng các tiêu
chuẩn, công nghệ mới, NSP vẫn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, phổ biến
kiến thức cũng như cung cấp các sản phẩm và giải pháp với công nghệ tiên tiến
nhất, góp phần thúc đẩy thị trường CNTT Việt Nam vươn lên ngang tầm với các
quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

  

NSP hiện là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị, giải pháp trong lĩnh
vực hạ tầng mạng máy tính tại Việt Nam. Đồng thời, NSP là đối tác phân phối chính
thức của các tập đoàn CNTT lớn trên thế giới như TE Connectivity, Emerson Network
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Power, Fluke Networks...

  

Một số hình ảnh của khóa học:

  

  

  

 2 / 2


