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Guideline

Online training

Equipamento necessário

• Camara + Microfone

• Computador com o software instalado para a 

teleconferência:

• Conferência/visualização do grupo formador-

formandos;

• Apresentação de slides;

• Apresentação prática dos exercícios com os SW da 

Siemens.

Formador:Formando:
• Computador com:

• Camara + Microfone

• Software instalado, a combinar com o cliente, para:

• Conferência/visualização do grupo formador-

formandos;

• Visualização das apresentações;

• Acesso remoto a um Field PG com os SW da Siemens 

instalados, ligação física aos equipamentos e 

visualização por câmara dos mesmos.

• Leitor de pdf para visualização dos manuais da formação;

• Altamente recomendado:

• monitor adicional para gestão das várias janelas de software

• boa ligação de rede
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Online training

Esquema Funcional

Meeting (formador + formandos)

Acesso remoto

(para exercícios)

Kit 1
S7-1200

FORMANDO 1

Field PG 1:
- Software SIEMENS com acesso online a 
kit de formação
(S7-1200/S7-1500/S7-300, etc) a 
adaptar a cada curso, para execução dos 
exercicios práticos. 
- Acesso visual ao kit por camara

FORMANDO …

Vê os formandos, em ambiente de teleconferência
e fisicamente observa os exercicios nos diversos
PGs

Cada formando vê o formador e os outros 
formandos, em ambiente de teleconferência e 
remotamente está ligado ao PG fisico onde
pode comunicar/programar seu o kit de 
formação dedicado

…

FORMADOR

Kit S7-1200

Kit de Formação nº 
1
S7-1500

Kit G120

Acesso remoto

(para exercícios)

Field PG ……



SITRAIN © Siemens AG 2020
Page 4

Guideline

Online training

Informação adicional

• Necessário email de todos os formandos para:

• envio antecipado dos manuais a usar na formação em suporte digital;

• antes do início da formação recebem um "Meeting ID" para acesso à sessão de teleconferência;

• em caso de dúvidas de configuração, problemas de ligação, etc.

• Na abertura da sessão, introdução visual e falada do formador, formandos, objetivos da ação de formação e 

explicação dos procedimentos a adotar na formação.

• A sessão de teleconferência deverá estar sempre aberta;

• Nos exercícios será passado acesso remoto e respetiva password a cada formando para acesso remoto ao 

seu Field PG de trabalho. Sendo que o formador tem acesso físico a cada PG e aos equipamentos de 

formação, podendo monitorizar cada um e entrar em contacto pela sessão de teleconferência em caso de 

indicações ou dúvidas.

• Horário de formação 9h - 17.30h, com 1h para almoço e 30 min para pausas.

Introdução e procedimentos:

Acesso à sessão de formação:


