Conheça o

Integrador Plataformas
Educacionais by WorkNow
Reúna todos os sistemas necessários para
ter controle completo do ensino a distância
na sua instituição.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

O uso das tecnologias no meio educacional é um caminho sem volta. O cenário é de mudanças significativas e o ensino
a distância certamente seguirá em desenvolvimento nos próximos anos. O Integrador Plataformas Educacionais by
WorkNow foi criado para fazer com que os diversos sistemas que são utilizados nessa área “conversem” com o TOTVS
Educacional, automatizando a integração entre o ERP e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como Moodle,
Microsoft Teams, entre outros. Dessa forma, você agiliza todos os processos com ferramentas que proporcionam
segurança e eficiência operacional para a sua gestão.

Otimize sua experiência digital com quem possui mais de 14 anos de experiência
no setor educacional.

ERP e AVAs em sintonia

Dashboards completos

Flexibilidade acadêmica

Integre as ferramentas das plataformas
educacionais com o sistema de gestão
TOTVS Educacional para garantir
padronização, automação de processos e
controle total do ensino a distância.

Tenha uma visão clara de todos os
dados importantes para a gestão da
aprendizagem na sua instituição. O
sistema oferece detalhes sobre os usuários
integrados à plataforma, mapas das
atividades realizadas e das entregas dos
alunos, controle do número de acessos,
entre outros.

Conecte o TOTVS Educacional e as trilhas
de aprendizagem criadas nos AVAs
de acordo com a metodologia da sua
instituição de ensino, disponibilizando
os conteúdos de forma síncrona,
assíncrona ou em cursos híbridos.

UMA SOLUÇÃO QUE POTENCIALIZA A SUA GESTÃO
ACADÊMICA, FORNECENDO PRODUTIVIDADE, ECONOMIA
DE TEMPO E REDUÇÃO DE CUSTOS.

Adaptabilidade e segurança: a ferramenta estabelece a qualidade
e a confiabilidade dos dados, adaptando-se as regras de cada instituição
Contratação SaaS: uma solução escalável de acordo com o crescimento
da instituição. A implantação pode variar conforme o grau de maturidade digital
do cliente e o porte da instituição
Integrações contínuas: novas plataformas serão adicionadas e outros sistemas
serão integrados à solução, podendo ser contratados à parte de acordo com
as necessidades dos clientes
Sincronização inteligente: organiza níveis de ensino, estrutura curricular,
disciplinas ofertadas, avaliações e plano de aula, de acordo com as características
de cada AVA
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Adquira o Integrador
Plataformas Educacionais
by WorkNow e transforme
a administração da sua
instituição de ensino com
o TOTVS Educacional.

