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Sobre a Certificação

1. Propósito da certificação

• A certificação ESB – Enterprise Service Bus foi desenvolvida
para testar e comprovar o conhecimento sobre integrações
entre sistemas através de arquiteturas orientadas a serviço
(SOA) com foco nos recursos e soluções que o fluig ESB
oferece como a utilização e administração, assim como no
desenvolvimento de mapas de integrações.

• Ter o conhecimento necessário afim de tornar necessidades
ou situações inconsistentes, em soluções práticas.
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Sobre a Certificação

2. Sobre a certificação fluig Instalação e Administração

• Contém 80 questões que são randomizadas para que se tenha
alternância das perguntas, dessa forma, conseguimos formar
provas diferentes contendo 40 questões cada, tornando o
resultado final mais efetivo.

• Para ser aprovado na certificação deve-se obter um
percentual de acerto igual ou superior à 70%.

• As provas de certificação são realizadas nas unidades TOTVS
da sua respectiva região.

• Para colaboradores, franquias, unidades e parceiros as duas
primeiras tentativas não terão custo. Mais detalhes podem
ser conferidos aqui.

• Para saber quantas provas podem ser realizadas por dia,
basta entrar em contato com a Unidade TOTVS escolhida.

http://academy.fluig.com/certificacao-negocio-ESB
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Sobre a Certificação

3. Inscrições, Investimento e Vigência

• Clientes podem realizar sua inscrição entrando em contato
com a unidades TOTVS mais próxima. Consulte aqui os
telefones e e-mails das Unidades de Certificação.

• Colaboradores, franquias, unidades e parceiros podem abrir
uma solicitação de inscrição através da pasta RH no fluig.

• Acesse o link para conferir os valores investidos.

• As certificações do fluig são válidas por 18 meses. Após o
período, será necessário realizar uma nova prova.

http://academy.fluig.com/certificacao-negocio-ESB
https://fluig.totvs.com/
http://academy.fluig.com/certificacao-negocio-ESB
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Matérias da Certificação

As matérias abaixo serão exigidas na certificação.

Ao lado podemos conferir um gráfico com o índice

de porcentagem que cada matéria terá na prova.

• Plugin fluig ESB

• ESB Server

• ESB Monitor

71,25%

22,50%

6,25%

Porcentagem das Questões

Plugin fluig ESB ESB Server ESB Monitor
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Treinamentos e Referências 

• Recomendamos que o aluno prepare-se para a prova

com esta apostila de certificação.

• É aconselhável assistir aos treinamentos virtuais do

Academy fluig.

• Além de possuir experiência de uso na plataforma.

http://academy.fluig.com/courses/gestao-de-integracoes-esb
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Linha do Tempo

Para se certificar-se na prova de Instalação e Administração da plataforma fluig é preciso ter conhecimento nas 

seguintes matérias:

Plugin fluig ESB ESB MonitorESB Server
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Legenda:
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Academy
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CONTEÚDOS DE 
ESTUDO

Instalação do plugin fluig ESB

Perspectiva TOTVS ESB

Configuração da base de dados para o fluig

ESB

System Properties

Internal HTTP Server

Log4j

Importar, exportar e deletar diagramas no 

fluig ESB

Lista de Componentes

Componentes desenvolvidos sobre a 

plataforma fluig ESB

XSLT Designer

Tutorial – Apresentação

Release Notes - ESB

Instalação e Atualização do fluig ESB

Instalação do plugin fluig ESB

Configuração da base de dados para o fluig

ESB

Licença de Uso

Log4j

Execução do fluig ESB

Componentes desenvolvidos sobre a 

plataforma fluig ESB

Conteúdos de Estudo

Plugin fluig ESB ESB Server

http://tdn.totvs.com/x/6iEwDg
http://tdn.totvs.com/x/YZFc
http://tdn.totvs.com/x/gwUzBw
http://tdn.totvs.com/x/ZZFc
http://tdn.totvs.com/x/aJFc
http://tdn.totvs.com/x/aZFc
http://tdn.totvs.com/x/6CcwDg
http://tdn.totvs.com/x/cJFc
http://tdn.totvs.com/x/Ex0wDg
http://tdn.totvs.com/x/lpFc
http://tdn.totvs.com/x/XJFc
http://tdn.totvs.com/x/uZBc
http://tdn.totvs.com/x/_QgwDg
http://tdn.totvs.com/x/6iEwDg
http://tdn.totvs.com/x/gwUzBw
http://tdn.totvs.com/x/XZFc
http://tdn.totvs.com/x/aZFc
http://tdn.totvs.com/x/X5Fc
http://tdn.totvs.com/x/Ex0wDg
http://academy.fluig.com/courses/gestao-de-integracoes-esb
http://academy.fluig.com/courses/gestao-de-integracoes-esb
http://academy.fluig.com/courses/gestao-de-integracoes-esb
http://academy.fluig.com/courses/gestao-de-integracoes-esb
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CONTEÚDOS DE 
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ESB Monitor

Monitoramento de Mensagens

Conteúdos de Estudo

ESB Monitor

http://tdn.totvs.com/x/mZFc
http://tdn.totvs.com/x/mpFc
http://academy.fluig.com/courses/gestao-de-integracoes-esb
http://academy.fluig.com/courses/gestao-de-integracoes-esb



