


HÁ , SOMOS

ESPECIALISTAS NO

DESENVOLVIMENTO DE



SOLUÇÃO COMPLETA DE

PLATAFORMA DE 

CURSOS 

+



ALGUNS CLIENTES ATENDIDOS



POR QUE ESCOLHER A 

Layout altamente

Customização
de 

relatórios

Criação
de 

Mais de 
de 

existência

Ranking de 

Navegação

para sua
empresa

com 
outros sistemas



VISÃO DO



seudominio.com.br

CUSTOMIZÁVEL
Customize logotipo, cores, 
banners e outras imagens

VISUAL MODERNO
Permite fácil navegação para 
gestores e alunos

RESPONSIVO
Compatível também com 
tablets e celulares

LISTA DE CURSOS
Exibe os cursos do aluno já com 
o percentual de conclusão
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NOSSOS
NÚMEROS

VÍDEO DE BOAS-
VINDAS

NOVIDADES



DEPOIMENTOS

SUPORTE A
DÚVIDAS



01

02



02



CADA ALUNO RECEBE 
UMA MEDALHA POR 
CURSO, DE ACORDO COM 
SUA NOTA FINAL.



ATIVIDADES
Um curso pode conter: fórum, 
vídeos, SCORM, avaliações, 
certificado em PDF, pesquisa de 
satisfação, entre outros

SEQUENCIAMENTO
O aluno terá que realizar as 
atividades na sequência
determinada

% DE PROGRESSO
Indica qual é o percentual de 
conclusão do curso

INDICA CONCLUSÃO
Mostra ao aluno quais atividades
ele já concluiu



ATIVIDADES
Um curso pode conter: fórum, 
vídeos, SCORM, avaliações, 
certificado em PDF, pesquisa de 
satisfação, entre outros

SEQUENCIAMENTO
O aluno terá que realizar as 
atividades na sequência
determinada

% DE PROGRESSO
Indica qual é o percentual de 
conclusão do curso

INDICA CONCLUSÃO
Mostra ao aluno quais atividades
ele já concluiu



EXEMPLO DE

01



EXEMPLO DE

02



COM ELA, VOCÊ 
TRANSFORMA SEUS 
MATERIAIS EM SCORM 
DE FORMA AUTOMÁTICA!

Transforme automaticamente
seu PDF e WORD em um E-book interativo
no qual o usuário precisa chegar até a 
última página para confirmar a conclusão.

Bloqueie a timeline do 
seu vídeo e faça com que 
o usuário precise acessá-lo até 
o fim para confirmar 
a conclusão.



EXEMPLO DE
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EXEMPLO 
DE 

04



EXEMPLO 
DE 

05



EXEMPLO DE 

06

Questões de múltipla escolha, verdadeiro e falso, selecione várias alternativas, 
com imagens, e também questões dissertativas.



EXEMPLO DE 

07
Certificado gerado automaticamente 

e de forma customizada com a identidade 

visual do cliente, logo, cores, assinatura, e 

as informações do usuário: nome, curso 

que ele concluiu, data e código de 

originalidade, e outras informações que 

desejar. É possível também compartilhar o 

certificado no Linkedin diretamente da 

plataforma!



PÁGINA 
DE 

08
Aqui, o usuário consegue 

acompanhar todo o seu 

desempenho, progresso nos 

cursos, quadro de medalhas e 

emblemas conquistados.



VISÃO DO



Acesso aos
relatórios e 
matrículas de um 
determinado
curso

MENU 
GESTÃO
DO CURSO

Acesso às
principais ações

de gestão da 
plataforma

MENU 
GESTÃO 

GERAL



01
Permite enviar mensagem para 

determinado grupo de usuários, 

cadastrar novo usuário, editar, excluir, e 

visualizar gráfico de desempenho de 

um usuário.



02
Permite visualizar um resumo

do desempenho de 

determinado aluno em todos

os cursos em que o mesmo

está matriculado.



03
Permite gerar um ranking 

geral, ou com filtros, dos 

alunos com melhor

desempenho nos cursos.



04
Permite visualizar quantas

vezes cada usuário acessou a 

plataforma em um 

determinado período.

05



05
Permite visualizar gráficos que 

mostram o status dos usuários

em um determinado curso, 

tanto em relação à nota final, 

como ao percentual de 

progresso.



06
Mostra o percentual de 

progresso de cada aluno em um 

curso. E você pode enviar uma

mensagem para aqueles que 

ainda não concluíram o curso, 

por exemplo.



07
Permite visualizar as notas de 

cada usuário em um curso, 

filtradas por região, ou outra

característica.



08
Permite visualizar quantos cursos

foram concluídos por usuários de 

uma determinada região, 

departamento, cargo, etc.



09
Selecione as informações que 

você deseja que apareçam

neste relatório.



TURBINE AINDA MAIS SUA 
PLATAFORMA COM ESTES



FAÇA A GESTÃO DAS 

Lista de com 
possibilidade de 

via email
(padrão Outlook)

via email 
(padrão Outlook)

de 
vagas (estrelinhas)

para 
assinatura

Inscrição feita
da plataforma ou via 



Nessa funcionalidade, cada gestor consegue selecionar os

colaboradores da sua equipe e avaliar as competências e 

habilidades deles, além de fazer a gestão de todas as avaliações

de desempenho já enviadas.



É uma ferramenta de engajamento entre os colaboradores. Através

dela, um colaborador pode escolher algum colega de trabalho e 

reconhecê-lo (ou elogiá-lo) por alguma alguma ação ou

comportamento que trouxe alguma melhoria à empresa, dentro dos 

valores da mesma. Assim, os usuários reconhecidos ganham pontos e 

participam de um ranking, que a empresa pode utilizar para realizar

premiações aos melhores colaboradores.



Ofereça uma experiência gamificada ao seu colaborador ou aluno! 

Construa trilhas compostas por vários cursos, onde o usuário deve 

completar o primeiro curso, para avançar ao curso seguinte, além 

de ganhar pontos por cada curso concluído. E tudo isso em uma interface 

interativa e atrativa, simulando um jogo de tabuleiro.



É um módulo onde os usuários acumulam pontos de 

acordo com a conclusão dos cursos e posteriormente 

podem trocar por produtos/serviços em uma loja virtual 

direto na plataforma.



LAYOUTS
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