ул. Алабин 16-20
1000 София
Тел: 02/981 03 26
Моб: 0888 33 11 53
E-mail: drago@bana-bg.org
Web: http://bana-bg.org

Промяна в размера на ваучерите за отстъпки по програмата „Сиско
Мрежова Академия”: Често задавани въпроси
Последно обновление: 25 юни 2010 г.
Въпр.: Какво представлява ваучерът?
Отг.: Ваучерът е уникален код, който дава право на получателя на отстъпка от редовната
цена на сертификационен изпит на Сиско.
Въпр.: Какви са промените в политиката за предоставяне на ваучери за отстъпки?
Отг.: Промените в политиката за предоставяне на ваучери за отстъпки са в следните
насоки:
От 01ви август 2010 г., отстъпките от цените на ваучерите няма да бъдат свързани с
четирите нива на степента на икономическо развитие на Световната банка. Освен
ако не е упоменато друго, всички ваучери за намаление по програмата „Сиско
Мрежова Академия” ще дават 50% отстъпка от цената на съответния изпит. Това
ще даде еднаква отстъпка на всички студенти по цял свят и ще облекчи процеса на
поръчка и поддръжка на ваучерите.
Наличността на ваучерите ще се основава на редовното планиране на фискалната
година.
Ваучерите ще са ограничени по брой, а разпределението им ще бъде планирано и
приоритизирано.
Студентите, които се класират за ваучер като постигнат резултат от 75% или повече
на съответните финални изпити на курсовете трябва да поръчат ваучера си в кратък
срок след датата, на която са придобили право за ползването му и веднага след
като са подготвени да се явят на сертификационен изпит. Ваучерите ще имат
валидност между 90 и 180 дни от датата на издаване, затова получателите им
трябва да са сигурни, че ще могат да се явят на съответния изпит преди да изтече
ваучера.
Цената на сертификационния изпит, която не се покрива от ваучера е нужно да се
заплати от явяващия се преди полагането на изпита.
Цените на изпитите и размерът на отстъпките са обект на промяна от страна на
Сиско по тяхно осмотрение.
Въпр.: Какъв е очакваният резултат от тези промени в политиката?
Отг.: Промените в политиката за предоставяне на ваучери за отстъпки ще променят
размера на разходите на повечето студенти. Ще се насърчи стратегическото планиране на
програмата за ваучерите на глобално ниво и ще се подобри управлението на системата.
Премахването на класификацията по нивото на икономическо развитие на Световната
банка ще промени размера на отстъпката в повечето страни. Прилагането на единна
отстъпка ще помогне на бенефициентите да планират своите разходи разумно.
Изпитите, които се засягат незабавно от новата политика включват ICND1 и ICND2, CCNA
Composite, както и CCNA Security.
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Други допълнителни ваучери е възможно да не покриват пълните разходи на студентите
след използването на ваучера. Тъй като има промяна само в стойността на ваучерите, а не
в цената на изпитите, 100% предплатените ваучери няма да бъдат повлияни.
Въпр.: Ще бъде ли засегната програмата за предоставяне на ваучери за инструктори?
Отг.: Размерът на отстъпката от 50% се планира за всички ваучери, освен ако не е
упоменато друго. Единствената активна програма за инструктори по времето на промяната
на отстъпката е тази за сертификационния изпит за CCNA Security, която се очаква да
завърши на 30ти септември 2010 г. Всички ваучери за инструктори, издадени между 1ви
август и 30ти септември по тази програма ще бъдат с отстъпка от 50%.
Въпр.: Какви са основните пунктове, на които да основете комуникацията си по повод
промяната в политиката за предоставяне на ваучери за намаление?
Отг.: Моля, акцентирайте на следните опорни точки:
Сиско остава силно решен да подпомага и награждава следващото поколение ИТ
специалисти. Отстъпките, предлагани по програмата „Сиско Мрежова Академия”
са сред най-високите предлагани в цял свят, и са почти двойно по-големи от
повечето други програми за отстъпки.
Ваучерите за отстъпки са награди за показани старание и резултати по време на
курс, и като такива могат да се променят по всяко време. Не съществува
изключително право за получаване на ваучер или отстъпка.
Сертификациите на Сиско са високо ценени професионални придобивки, които
потвърждават високото ниво на технически познания и умения на притежателя им.
Инвестицията си струва!
Въпр.: Какви ограничения има по отношение на използването на ваучерите?
Отг.: Ваучерите могат да бъдат използвани само от тези, които са показали знания и
умения в класа. Ваучерите по никакъв начин не могат да бъдат предоставяни на трети
лица. Сиско цени придържането към най-високите стандарти на етично поведение, важни
за поддържане на стойността на Сиско сертификациите и запазената марка на Сиско.
Студентите имат право на ваучери само за страната, в която живеят и учат. Ваучерите
може да не бъдат приети в тест центрове в страни, различни от страната, за която са
издадени първоначално.
Въпр.: Кога ще влезе в сила новата политика за предоставянето на ваучерите за
отстъпки?
Отг.: 01ви август 2010 г.
Въпр.: От къде мога да получа информация за размерите на отстъпките за даден изпит и
страна?
Отг.: Посетете http://www.pearsonvue.com/vouchers/pricelist/cisco.asp за да откриете
цените на всички сертификационни изпити на Сиско за съответната страна.
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