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Mensagem jornalística

A Pilz dá início a uma comunidade internacional
online para especialistas com certificado CMSE®
em segurança de máquinas – Uma comunidade
forte para segurança de máquinas no mundo
inteiro

Ostfildern, 31.05.2016 -

  

Desde 2013, a empresa de automação Pilz, em conjunto com a

TÜV Nord (Comissão de Inspetoria Técnica, norte), oferece a

qualificação para especialista certificado em segurança de

máquinas CMSE®. Mais de 1.800 especialistas de mais de 40

países concluíram a respectiva prova com êxito. Agora, na página

www.cmse.com, os formados podem se conectar e ter acesso a

conteúdo exclusivo orientado à prática.

 

A CMSE® Community é uma comunidade global de especialistas

da área de segurança de máquinas. Em uma área fechada da

página www.cmse.com, os colaboradores obtêm notícias atuais

com novidades relevantes voltadas para a área técnica, elaboradas

e preparadas por especialistas da Pilz.

Downloads exclusivos com White Papers ou relatórios brancos,

informações sobre a situação de leis e normas internacionais e

documentações técnicas complementam a oferta de informações.

Em fóruns direcionados ao assunto, os membros podem trocar

ideias, fazer perguntas e compartilhar suas experiências.
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"Segurança de máquinas é uma tarefa global que poderá ser

melhor solucionada se for em conjunto. Com a CMSE® Community,

a Pilz criou pela primeira vez uma plataforma para intercâmbio

internacional entre os especialistas praticantes sobre o tema

segurança de máquinas. Podem interligar-se nela todas as pessoas

que aplicam a segurança no local de trabalho no mundo inteiro",

explica Jaime Alonso, Diretor técnico da International Services

Group, da Pilz.

Cada CMSE® tem acesso automático e gratuito à comunidade.

Pessoas que ainda não são membros da CMSE® podem consultar

as informações na página www.cmse.com sobre como podem obter

a certificação.

  

Legenda:
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Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 88657

A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contato para jornalistas

Contato da imprensa
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