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Identidade Visual
• Personalização de logotipos, banners e cores

Suporte ao aluno
• FAQ
• Fale conosco
• Tutorial
• Verificador de compatibilidade manual

Modos de Acesso ao LMS
• Login (e-mail, CPF, login) e senha (criptografada)
• Single Sing On (LDAP ou outros sistemas)
• Integração com sistemas de gestão (ERPS)
• Integração via APIs
• Leitor biométrico

Gestão do cadastro de alunos
• Cadastro de alunos (manual)
• Importação de alunos (CSV, XLS, TXT)
• Integração com sistemas de gestão (webServices)
• Autocadastramento

Matrículas em treinamentos
• Individual
• Em lote (importação de arquivos CSV, XLS, TXT)
• Pré-inscrição (workflow de aprovação)
• Via cartão promocional (track number)

Gestão de Cursos e Turmas
• Cursos on-line e presenciais
• Cadastramento em lote para gestão de grandes escalas
• Importação de cursos (independência total do parceiro)
• Avaliações de reação
• Modelos de certificados
• Lançamentos de frequências e notas
• Envio de convite/convocação

Trilhas da aprendizagem
• Formação por meio de objetos de conhecimento formais e
Informais
• Blended-learning (mó dulos on-line e/ou presenciais)

Ferramentas de tutoria
• Agendamento de chat
• Gestão de Biblioteca Virtual
• Correção de avaliações
• Envio de histórico
• Participações em fóruns
• Lançamento de frequência presencial
• Envio de newsletters
• Gestão de trabalho a entregar
• Gestão da ferramenta Wiki

Avaliação de aprendizagem
• Questões objetivas
• Questões de múltipla escolha
• Questões verdadeiro/Falso
• Questões de associação de colunas
• Questões de preenchimento de lacunas (completar frase)
• Questões dissertativas (requer correção manual)
• Definição de limite de tempo
• Randomização de questões e alternativas
• Quiz

Gestáo Descentralizada
• Cadastro de equipes e/ou unidades
• Cadastro de gerentes de equipes ou unidades
• Acesso a relatórios
• Autorização de treinamentos

Relatórios Gerenciais
• Gráficos
• Relatórios padrão (aprox. 60)
• Relatórios customizados
• Exportação de relatórios para Excel, Word, PDF

Outras mídias
• Mídia digital (Biblioteca Virtual)
• WebTV - acesso a vídeos digitalizados e canais
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