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Quidgest Learn@FirstSight 

A capacidade de adaptação e a capacidade de aprender são dois dos fatores de 

sucesso mais críticos para a organização e desempenho dos colaboradores. Para 

responder a isto, a forma como proporcionamos oportunidades de aprendizagem 

aos colaboradores também tem de mudar.  

Learn@FirstSight é uma ferramenta rápida e flexível para os colaboradores acederem 

a informações críticas no momento em que precisam. Podem ser profissionais de 

apoio ao cliente, funcionários que usam uma nova ferramenta no local de trabalho, 

ou um gestor a informar a sua equipa sobre processos críticos.  

Assim como no apoio ao desempenho do trabalho Learn@FirstSight permite que os 

colaboradores explorem novos tópicos dentro e fora do trabalho.  

Aprender não é um complemento ao trabalho, é parte integrante dele. 

Learn@FirstSight traz osaprendizes  de fácil acesso e formatos criativos quando e onde 

precisam, impulsionando o amor pela aprendizagem em toda a sua organização. 

 

É por isso que a Quidgest criou Learn@FirstSight 

Quidgest Learn@FirstSight oferece soluções para os desafios do local de trabalho no 

momento. 

Combinando a criação de conteúdo com uma experiência de aprendizagem 

premium e análise de dados, é uma solução abrangente para qualquer organização 

que procura proporcionar uma oportunidade de aprendizagem flexível, divertida e 

adaptativa aos colaboradores. 

Learn@FirstSight pode ser usado para criar oportunidades de aprendizagem de 

qualquer comprimento em vários formatos e permite aos utilizadores a oportunidade 

de construir as suas habilidades dentro e fora do trabalho.  

Pode ser usado para: 

▪ Tutoriais e suporte ao desempenho para ferramentas e aplicações no local 

de trabalho 

▪ Guias passo a passo para processos específicos 

▪ Sessões de micro aprendizagem 

▪ Programas de formação de soft skills 

▪ Vídeos e meios de instrução 

▪ Quizzes e avaliações 

▪ Incorporar outros meios de comunicação, incluindo o conteúdo da Adobe 

Captivate 

▪ Construa recursos para programas de aprendizagem liderados por instrutores 

e misturados 

▪ Gamificação e recompensas 

▪ Cura de conteúdos e caminhos de aprendizagem 
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▪ Funcionário no embarque 

▪ Formação de conformidade 

▪ Programas de certificação 

▪ Portais de aprendizagem isolados 

▪ Formação de clientes e parceiros 
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A Experiência Do Aprendiz 
 

O Utilizador introduz Learn@FirstSight  na página inicial do Utilizador. Na página inicial 

o utilizador verá os conteúdos mais recentes para os canais a que está subscrito, links 

para notícias e atualizações e duas poderosas funções de pesquisa. 

Encontrar conteúdo na Learn@FirstSight 

O Quidgest LXP foca-se numa estratégia de puxar  pelos conteúdos, o que significa 

que é construído com o objetivo de facilitar aos utilizadores a descoberta e a 

chamada exatamente do conteúdo de que necessitam no momento da 

necessidade. 

Existem duas poderosas funções de pesquisa disponíveis na página inicial para o 

utilizador. 

Pesquisa de texto gratuita 

Uma função de pesquisa de texto gratuita permite que o pessoal procure 

em todos os conteúdos. Uma variedade de tipos de pesquisa pode ser 

realizada incluindo palavra-chave, string, boolean e pesquisas wildcard. 

Pesquisar por tópicos de conteúdo 

Ou, usando uma série de separadores em rede, os funcionários podem procurar 

conteúdo por tópico e reduzir-se a tópicos específicos.   

 

 

 

 

Filtragem de pesquisas 

A filtragem também permite que os utilizadores definam o tipo específico de 

conteúdo para o qual estão a pesquisar. Por exemplo, os filtros podem ser 

adicionados para devolver apenas conteúdo de vídeo e/ou apenas conteúdo que 

sejam demonstrações. Utilizando as opções de filtro, os utilizadores também podem 

classificar e organizar resultados de pesquisa de acordo com as classificações de 

um pedaço de conteúdo, as vistas, a duração ou a data do conteúdo. Os filtros 

podem ser preservados entre pesquisas ou limpos e repor. 
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Os filtros estão disponíveis em ambos os tipos de função de pesquisa. 

Configurar o seu perfil para direcionar os resultados da pesquisa 

Além disso, na sua área de perfil, um utilizador pode selecionar definições para o seu 

papel que determinará qual o conteúdo que é visto nos resultados da pesquisa. Isto 

pode incluir a seleção de uma equipa ou unidade de trabalho e a seleção de 

habilidades. As funções de pesquisa podem ser configuradas para devolver apenas 

conteúdo marcado para estas unidades ou habilidades. A configuração desta 

função de pesquisa pode ser feita ao nível da aplicação, ou pode ser aberta para 

o utilizador definir as limitações de pesquisa através das funções de filtragem. 

Desta forma, a solução oferece ao utilizador a opção de fazer pesquisas muito 

direcionadas de acordo com as necessidades específicas do seu trabalho e ver 

conteúdos diretamente focados neste, mantendo ao mesmo tempo a opção de 

navegar e envolver-se com conteúdos de outras áreas de trabalho de forma a 

alargar os seus conhecimentos e competências.  

Funções avançadas de pesquisa 

Uma ferramenta de pesquisa preditiva está actualmente em desenvolvimento para 

alavancar as capacidades de aprendizagem automática na automatização de 

pesquisas comuns para resultados instantâneos. Além de pesquisas rápidas 

baseadas em índices, marcação e palavras-chave, o motor de busca dentro de 

Learn@FirstSight tem capacidade de pesquisar todos os dados, incluindo pesquisa 

dentro de dados de conteúdo.  Com o desenvolvimento da função de pesquisa 

preditiva, os utilizadores podem não só automatizar os termos de pesquisa utilizados, 

mas também pesquisar dentro do conteúdo para ver itens correspondentes às suas 

consultas de pesquisa. 

Resultados da pesquisa 

Os resultados da pesquisa são apresentados na mesma página e organizados de 

acordo com os tópicos, sub-tópicos ou categorias a que o conteúdo se refere (ver 

secção sobre criação e 'conteúdo de marcação').  

É apresentado um 'azulejo' para cada módulo de conteúdo que mostra o título do 

conteúdo e uma imagem, o formato (vídeo, e-learning, microlearning, etc.), o tempo 
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para completar, a classificação geral deste conteúdo pelos utilizadores, e se o 

conteúdo já foi concluído ou parcialmente visualizado pelo utilizador.  

Em alternativa, um utilizador pode optar por exibir o conteúdo e pesquisar os 

resultados no formato da lista, mostrando os mesmos detalhes para cada peça de 

conteúdo.  

Conteúdo de pré-visualização 

Os utilizadores têm a opção de pré-visualizar o conteúdo antes de o lançarem. Clicar 

no azulejo ou título de conteúdo abrirá uma caixa apresentando um resumo do 

conteúdo, informações-chave como o comprimento, etiquetas, público-alvo, 

qualquer consulta prévia, classificação de conteúdo e comentários, e quaisquer 

perguntas e respostas disponíveis para este conteúdo. Isto permite que os utilizadores 

avaliem rapidamente se este é o conteúdo certo para a sua necessidade atual antes 

de lançar o item. 
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Visualização de Conteúdos 

O conteúdo que é lançado para visualização abre-se num separado (em modo 

desktop) para que um utilizador possa preservar os seus resultados de pesquisa e 

devolvê-los no separador aberto depois de ter terminado de ver este conteúdo. O 

conteúdo pode ser lançado diretamente a partir do modo de pré-visualização. 

Uma vez dentro de um pedaço de conteúdo, as ferramentas de navegação padrão 

ajudam o utilizador a mover-se através do conteúdo. Pode ser aberto um menu em 

sobreposição que mostra o título de todos os 'passos' incluídos no conteúdo, divididos 

por posições unitárias, quando aplicável, para que o utilizador possa ir diretamente 

ao passo exacto com o conteúdo que pretende encontrar.  As ferramentas também 

estão disponíveis para os editores na criação de conteúdo para dar aos utilizadores 

a possibilidade de saltarem para determinados tópicos ou capítulos dentro dos 

conteúdos de acordo com as suas necessidades.  

Note que, no caso de conteúdos que são formatados numa via de aprendizagem 

pelo criador de conteúdos, o criador pode definir um requisito para que os passos 

específicos do conteúdo sejam vistos por ordem, ou que uma tarefa de 

aprendizagem deve ser concluída antes do início da próxima secção. Os passos 

ainda não disponíveis para o utilizador podem ser ocultados ou apresentados como 

cinzentos no menu para deixar claro ao utilizador que estes passos ainda não estão 

disponíveis para ela. 

Se um utilizador estiver a reabrir um conteúdo que já tenha visualizado, mas não 

concluído, o conteúdo será aberto no último passo visualizado pelo utilizador. 
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O que mais está disponível na página inicial do Utilizador? 

Notícias e notificações 

Devolvendo o nosso foco agora à página inicial do utilizador, aqui o utilizador 

também pode ver notificações sobre novas informações e navegar diretamente 

para uma página de notícias. A página de notícias permite que criadores de 

conteúdos ou outros papéis partilhem informações sobre novos tópicos e destaquem 

novos conteúdos.  

Área pessoal para conteúdo guardado 

Também disponível para o utilizador é uma área pessoal para conteúdos que tenha 

reservado. Os conteúdos reservados podem ser organizados em grupos ou 'playlists' 

pelo utilizador de acordo com competências ou interesses que dão aos utilizadores 

a opção de curar e planear os seus próprios caminhos de aprendizagem. 
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Além disso, se necessário, as áreas para tipos específicos de conteúdo podem ser 

estabelecidas e alcançadas a partir da página inicial do utilizador. Por exemplo, se 

a sua organização tiver conteúdo ou informação relevante para todos os 

colaboradores, isso poderia ser pesquisado e apresentado através da sua própria 

página para facilitar a navegação e envolvimento dos utilizadores com este 

conteúdo. Tal poderia incluir briefings de política ou formações de conformidade 

que sejam relevantes para todos os funcionários. Demonstrações, treinamentos ou 

vídeos sobre o uso de ferramentas e recursos partilhados. Ou conteúdo na sua 

organização, como informação sobre a cultura, a história, as inovações, ou o que 

quiser disponibilizar ao seu povo. Em alternativa, poderiam ser criadas áreas de 

apresentação de conteúdos relevantes para programas específicos ou unidades de 

organização. 

Canais de conteúdo 

Learn@FirstSight também fornece 'Canais'.  Os canais podem ser criados pelos 

utilizadores com os direitos desta função e utilizados para promover e partilhar 

conteúdos em temas específicos, para grupos de trabalho específicos, ou em 

resposta às atividades ou desenvolvimentos actuais. Os utilizadores podem 

subscrever os Canais como quiserem. Um Canal pode ser tornado obrigatório para 

os utilizadores, se necessário, como um Canal para partilhar informações sobre 

atualizações críticas sobre a organização para funcionários. Os conteúdos mais 

recentes disponíveis nos Canais a que o utilizador está subscrito aparecerão na 

página inicial do utilizador. 

Aprendizagem no Fluxo de Trabalho 

Learn@FirstSight foi desenvolvido pela primeira vez para atender às necessidades dos 

colaboradores de serviços de primeira linha que procuram apoio de desempenho 

para trabalhar com o cliente durante chamadas telefónicas. Estes utilizadores 

precisam de recorrer a informações e suportes em "tempo real" para responder às 

questões dos clientes e resolver problemas. A pesquisa, recuperação e 

apresentação das funções de resultados são projetadas para facilitar a navegação 

dos utilizadores para a informação de que precisam em segundos, uma vez que 

estão a trabalhar com o cliente. A ferramenta serve agora os colaboradores em 

todas as áreas de trabalho, mas esta capacidade de encontrar e ver conteúdos 

exatamente no momento da necessidade tem permanecido um princípio 

fundamental da solução. 

Learn@FirstSight também podem ser implementados como suporte de desempenho 

para a adoção digital de outras ferramentas. Os recursos de aprendizagem 

específicos de outras ferramentas, por exemplo, conteúdos para ajudar o pessoal a 

utilizar as ferramentas ERP ou CRM da organização podem ser criados ou 

armazenados em  Learn@FirstSight. As ligações a itens de conteúdo individuais, ou 

links para grupos de conteúdos relevantes para este tópico, podem ser criadas e 

depois colocadas noutras aplicações da organização. O pessoal pode usar o link 

para saltar para o conteúdo dentro de Learn@FirstSight  para ajudá-los com a tarefa 

de trabalho que estão a completar. O link pode ser para uma peça individual de 

conteúdo ou para exibir um grupo de conteúdos relevantes para esse tópico. O 

conteúdo é apresentado com o portal Learn@FirstSight.   
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Definição do seu perfil de utilizador 

A primeira vez que os utilizadores podem ser direcionados para a página de perfil 

primeiro para adicionar detalhes ao seu perfil, selecionar a sua equipa e selecionar 

as suas habilidades. Esta é uma definição opcional que pode ser configurada para 

a solução. 

Na área de perfil, um utilizador pode selecionar a sua unidade de trabalho ou equipa 

e assim, nos seus resultados de pesquisa, verá conteúdo que foi marcado para a sua 

unidade ou equipa. Ela também pode selecionar as suas habilidades específicas ou 

áreas de interesse. O conteúdo que encontra através da sua pesquisa será marcado 

por essa habilidade ou interesse. As equipas com competências e interesses podem 

ser selecionados ou desescodificá-lo em qualquer um pelo utilizador, dando ao 

utilizador a flexibilidade para se envolver com conteúdos de qualquer área do local 

de trabalho. Isto é particularmente valorizado pelos utilizadores que estão 

interessados em explorar outras áreas de trabalho ou opções de carreira na 

organização. Os utilizadores podem direcionar a informação sobre essas funções e 

começar a criar competências que os ajudarão a procurar novas oportunidades de 

carreira e fazer transições bem-sucedidas em toda a organização.  

Os utilizadores também vêem os seus canais subscritos na área do perfil. 

Os utilizadores podem ver e exportar relatórios sobre o conteúdo que visualizaram. 

Fóruns de utilizadores e Aprendizagem Social 

Será lançado um fórum de utilizadores para Learn@FirstSight  em 2021. O fórum 

permitirá que os utilizadores publiquem perguntas, respondam a perguntas e se 

envolvam em discussões com outros utilizadores 

Os utilizadores também podem publicar as suas histórias de aplicação de 

conhecimentos ou competências aprendidas com os conteúdos da plataforma, e 

os resultados que vieram deste, ou pedidos de ajuda com a utilização de novas 

competências. 

Além de permitir que outros utilizadores e colegas respondam diretamente a outras 

perguntas e histórias do utilizador com feedback, orientação e outras informações, 

está também a ser considerado um canal para ligar diretamente os utilizadores 

para mentoria de pares a pares. 

O fórum também fornecerá uma área para os utilizadores partilharem os seus 

próprios vídeos, documentos e conteúdos gerados pelo utilizador. Os fios podem ser 

estabelecidos relevantes para tópicos específicos. Este conteúdo é pesmável e 

apresentado de acordo com o mesmo princípio de fornecimento de conteúdos no 

momento da necessidade que é aplicado nas principais áreas da plataforma.  

Conteúdo gerado pelo utilizador 

Além de partilhar vídeos e conteúdos através do fórum, os utilizadores terão ainda 

a opção de submeter conteúdo sugerido aos criadores/editores de conteúdos. Os 

utilizadores já têm a opção de fornecer feedback sobre conteúdos aos  editores, 

incluindo sugestões de correções ou atualizações de informação no conteúdo de 
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aprendizagem dentro do visualizador de conteúdos (no momento em que o 

utilizador está a interagir com o conteúdo). 

Para dar aos utilizadores mais flexibilidade e controlo neste caso, estão 

actualmente a ser preparadas várias opções para 2021, incluindo que os 

utilizadores que visualizam um determinado passo/slide dentro de uma peça de 

conteúdo possam criar e submeter um design e conteúdo alternativos de 

dispositivos e submetê-lo directamente ao criador/editor de conteúdos.  

Para aumentar o potencial para o conteúdo gerado pelo utilizador, está também a 

ser considerada a opção de introduzir modelos de conteúdo simples para os 

utilizadores criarem o seu próprio conteúdo. 

 

 

Learn@FirstSight para a Criação de Conteúdos 

Criação de conteúdo 

As apresentações de conteúdo de qualquer comprimento, de um slide para mais de 

cem, podem ser construídas directamente na solução. O conteúdo pode incluir 

imagens, vídeo, áudio e links para documentos e outros itens comprovativos. As 

pontas e instruções de ferramentas podem ser adicionadas diretamente ao 

conteúdo para dar instruções ou inspiração específicas aos utilizadores para uma 

determinada ação. 

Base modular 

O conteúdo é construído em unidades modulares para que possa ser combinado e 

reutilizar em vários conteúdos de treino. O conteúdo é armazenado num repositório 

central com elevadas capacidades de pesquisa para encontrar e organizar 

conteúdos. Isto significa que o conteúdo pode ser uma microtreinamentoautónomo, 

ou os módulos podem ser combinados para criar unidades e programas mais longos. 

A base modular também permite que o conteúdo seja usado simultaneamente por 

múltiplos criadores em múltiplas unidades de treino.  

Procurar conteúdo dentro do módulo Editor 

Os criadores de conteúdo (chamados Editores na plataforma) podem pesquisar 

todos os conteúdos a partir do módulo Editor. As funções de pesquisa completa 

permitem-lhes pesquisar por palavras-chave, pesquisar por uma classificação do 

conteúdo, por parâmetros específicos, como datas, e para encomendar os 

resultados da pesquisa. Estas funções de pesquisa também são aplicadas nos 

menus e bibliotecas para recursos de conteúdo. 

Criar um programa de formação a partir de vários módulos 

Um Editor pode criar um programa de formação mais longo penteando vários 

módulos de formação. O Editor pode configurar o programa de formação criando 

um novo programa e guardando os principais detalhes de referência. Nesse 

momento ou em qualquer momento posterior, o Editor pode adicionar conteúdo 

ao programa de formação. A utilização de uma ação de menu para adicionar 
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conteúdo ao programa apresenta ao Editor listas de conteúdos que correspondam 

a qualquer marcação (para área de habilidade, interesse ou unidade de trabalho) 

que o Editor aplicou ao programa. Os editores podem selecionar itens desta lista 

que são adicionados automaticamente ao programa de formação. Os itens desta 

lista de módulos podem ser abertos para visualização antes de serem selecionados 

para o recipiente. 

Um Editor também pode abrir uma vista de azulejos para ver os módulos relevantes 

para o seu programa de formação. A vista de azulejos permite ao Editor abrir uma 

pré-visualização do módulo,bem como lançar o módulo no espectador. 

Dentro da interface para a criação do programa de formação,as funções de pano 

e queda d rag e drop permitem aos Editores  organizar os módulos na sua ordem 

preferida dentro do recipiente. 

Em alternativa, uma  função de "carrinho de compras" permite aos Editores 

selecionar e guardar módulos de conteúdo durante a navegação ou visualização 

de conteúdos. Os módulos de conteúdo no 'carrinho de compras' podem ser 

adicionados diretamente a um programa de treino, ou mantidos no carrinho para 

posterior utilização. 

Modelos e apresentação de conteúdo 

Quidgest pode fornecer modelos de conteúdo personalizados para as divisões e 

equipas, ou aplicações e funções da sua organização. Os utilizadores com 

competências em CSS também podem construir os seus próprios modelos para 

adicionar à solução (fornecemos instruções fáceis de seguir) garantindo que tem  

sempre a flexibilidade e o alcance para adicionar novos formatos e desenhos de 

conteúdo à sua solução como desejar (e sem custos adicionais do fornecedor). 

Assim, se quiser adaptar o aparecimento de Learn@FirstSight a aplicações 

específicas, ou alargar o uso da plataforma a novas equipas e funções, pode 

personalizar a apresentação de conteúdos para se adaptar a cada cenário que irá 

abordar. 

Recursos de conteúdo 

Os criadores de conteúdos podem construirimage e videobanks e bibliotecas de 

documentos e podem adicionar os seus próprios conteúdos a estes recursos. 

Integração de conteúdo externo 

O conteúdo do Adobe Captivate pode ser adicionado e visualizado, incluindo a 

integração de conteúdos criados em Captivate em conteúdos criados diretamente 

em Learn@FirstSight. 

Outros tipos de funções de utilizador dentro de Learn@FirstSight podem ser definidos 

e os processos de fluxo de trabalho definidos para garantir que todas as práticas e 

protocolos de formação que a sua organização normalmente utiliza são replicados 

dentro da solução. 

Learn@FirstSight actualmente aceita conteúdos feitos no Adobe Captivate. 

Documentos e outros ficheiros também podem ser adicionados ao conteúdo. Estes 

podem ser visualizados descarregando o ficheiro. A plataforma pode ser adaptada 
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a pedido de utilização com formatos de conteúdo mais externos, como o Cantasia, 

ou outros formatos utilizados por fornecedores de conteúdo externos. 

Quizzes e avaliações 

A função de quiz flexível permite que os criadores incorporem questionários em 

conteúdo e criem quizzes e inquéritos autónomos. Os quizzes podem ser usados para 

testar a compreensão do aluno e uma pontuação obrigatória a passar pode ser 

definida. O relatório está disponível para recolher feedback sobre o desempenho 

em quizzes e permite-lhe aprofundar o nível de perguntas específicas. Também está 

disponível um relatório sobre as respostas dos inquéritos, permitindo que os criadores 

de conteúdos obtenham feedback directo sobre unidades de aprendizagem dos 

utilizadores. 

Gamificação, Caminhos de Aprendizagem e Jornadas de 

Aprendizagem de Utilizadores 

No início de 2021 serão lançadas funcionalidades de Gamificação dentro da 

plataforma. Estes estão alinhados com caminhos de aprendizagem. Os caminhos 

de aprendizagem oferecem ao aprendiz a oportunidade de se mover através de 

conteúdos agrupados em torno de um tema ou organizados em níveis. Após a 

conclusão de uma unidade dentro de um percurso de aprendizagem, os alunos 

podem obter um distintivo ou ficha, e após a conclusão de um grupo de unidades 

ou módulos baseados em habilidades, um aluno pode receber uma acreditação 

ou reconhecimento dessa habilidade.  Dentro do caminho de aprendizagem, os 

testes podem ser definidos quer após a conclusão de um módulo, quer a 

conclusão de um conjunto de módulos, para confirmar a compreensão dos 

utilizadores antes da atribuição do crachá. 

Dentro de um questionário, ou de outros conteúdos, as recomendações podem ser 

inseridas pelos criadores de conteúdos direcionados para os utilizadores para 

conteúdos adicionais ou áreas de habilidade para rever para melhorar e 

aprofundar a sua aprendizagem.  

Lembretes e links podem ser enviados para os alunos que completaram um 

caminho de aprendizagem, ou um módulo de aprendizagem, para completar 

outros conteúdos de acompanhamento em momentos específicos. Lembretes e 

links também podem ser enviados para utilizadores diretos para questionários ou 

avaliações específicas para confirmar que as suas habilidades ou conhecimentos 

ainda estão ativos.  

O envolvimento do utilizador e a conclusão de qualquer conteúdo podem ser 

rastreados para identificar o progresso de um utilizador através de um caminho de 

aprendizagem formal ou em envolver-se com conteúdo para construir uma 

habilidade ou competência. 

O conselho de líderes que mostrem desempenho em quizzes ou em envolvimento 

com conteúdos podem adicionar um elemento de competitividade suave e 

permitir que os utilizadores vejam o seu próprio desempenho contra outros na sua 

equipa ou em toda a organização. Um avatar pode ser configurado para exibição 

em  conselho de líderes ou fóruns públicos para evitar qualquer concorrência 
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pessoal entre utilizadores e qualquer preocupação que os utilizadores possam ter 

nos seus resultados sendo exibidos contra os de outros na organização. 

Relatório e Estatística 
Learn@FirstSight fornece dados visuais ricos para apoiar a tomada de decisão em 

tempo real sobre as necessidades dos alunos e o progresso do desempenho. As 

funções de reporte servem um duplo propósito de rastrear o conteúdo e o 

envolvimento do utilizador,  bem como permitir que os criadores de conteúdos e 

administradores vejam as ligações entre o conteúdo e como o conteúdo é 

organizado e distribuído por todo o sistema. 

Para um administrador e  gestor: 

✓ Registos de atividade captam dados sobre  o envolvimento dos utilizadores 

diariamente, semanais  e  mensais   

✓ Acompanhe o compromisso com cada treino em uma base diária, semanal 

e mensal 

✓ Acompanhamento de envolvimento por tipo de conteúdo, tópico ou 

categoria 

✓ Ver o número de utilizadores, cursos e grupos em formação 

✓ Ver a inclusão de módulos de conteúdo em todos os conteúdos de 

formação e acompanhar redes de conteúdos de formação 

✓ Ver taxas de lançamento e conclusão do curso 

✓ Consulte as taxas de conclusão e de conclusão do quiz e avaliação e passe 

✓ Filtros e organização personalizada de apresentações de relatórios ajudam-

no a ver exatamente os dados de que necessita em cada cenário de 

reporte 

✓ Qualquer relatório pode ser exportado para formatos excel, PDF, xml e CSV. 

Para os criadores 

✓ Gráficos e visualizações atraentes ajudam os criadores de conteúdo a ver 

qual dos seus conteúdos está a ter melhor desempenho 

✓ Rapidamente ver feedback, classificações, perguntas e outras respostas aos 

seus conteúdos 

✓ Notificações e estatísticas mostram  como outros criadores estão a usar o seu 

conteúdo 

✓ Os criadores podem rapidamente ter uma visão do estado do conteúdo que 

estão a construir 

Para utilizadores 

✓ Os relatórios podem ser acedidos através da página de perfil do utilizador 

para ver que conteúdo acederam e acompanhar a sua jornada de 

aprendizagem. 

 


