
Uma solução web para a partilha 
do conhecimento (LMS - LCMS)
A sua organização pretende criar e disponibilizar conteúdos formativos de 
forma fácil e eficaz, facilitar a comunicação e estimular a interação.

O MOS Chorus é uma plataforma LMS - LCMS (Learning Management 
System - Learning Content Management System) multilingue que necessita 
para colaborar de forma eficiente com parceiros internos e externos.

Integra todas as ferramentas para a criação e gestão dos seus assessments, 
questionários e atividades formativas seja para formação presencial, elear-
ning ou aulas virtuais. 

Produção
eficiente
Permite que as organizações criem e 
mantenham atualizados os seus 
conteúdos de formação de forma 
simples e intuitiva (visualização dos 
conteúdos em modo de edição, 
suporte à edição, templates, ajuda 
contextual).

Entrega
rápida 
Solução para a disponibilização rápida 
e eficiente de conteúdos.
As funções de gestão totalmente  
parametrizadas permitindo uma 
gestão simples dos utilizadores, 
cursos, relatórios e estatísticas.

Colaboração
eficaz
Assegurando uma colaboração 
efetiva entre os diferentes 
intervenientes num projeto 
(autores, especialistas, equipa de 
produção, etc.)

Uma solução  
equilibrada
Garantindo um equilíbrio entre uma 
ampla gama de funções, facilidade de 
utilização e redução de custos.

Smart Learning Solutions



Ferramentas de gestão

Funções de administração e comunicação
Edição de sites e ficheiros na organização de conteúdos e perfis.

Cursos de eLearning síncronos e assícronos, cursos presenciais, 
cursos blended (eLearning + presencial), aulas virtuais, coaching.

Utilizadores e acesso de gestão (regras de registro, recordatórios 
personalizados, notificações por email e por SMS, desactivação,...)

Gestão de perfis: administração (geral / site / pasta), autor (geral / 
site / pasta), produção, tutor de grupos, utilizador, gestor, 
supervisor, visitante.

Indicadores chave para a avaliação do progresso, visualisar as 
inscrições, resultados, questionários...

Gestão de conteúdos (SCORM 1.2, SCORM 2004) e objetivos.

Edição e gestão dos interfaces e estilos MOS.

Gestão da comunicação (anúncios, RSS, fóruns, blogs, 
mensagens, chat).

Interfaces
Utilizador: vista de calendário, acesso aos recursos, anúncios, fóruns, 
blogs e indicadores pessoais, rating dos cursos, adição e conteúdos 
quando autorizado, pesquisas, downloads de conteúdos para o computa-
dor, sincronização...

Tutor: visualização dos grupos, objetivos, indicadores chave, exportação 
de resultados...

Gestor: visualização das suas equipas e dos indicadores chave de cada 
utilizador, gestão das inscrições, vista resumida de todos os partici-
pantes...

Supervisor: consulta dos indicadores chave por curso e por grupos em 
que esteja inscrito.

Autor / designer: edição dos cursos, estilos e interfaces.

Produção: edição dos cursos restrito a verificações e modificações.

Gerir utilizadores, cursos, estilos e interfaces

Edição de conteúdos

Funções principais
Criação e edição de conteúdos SCORM 2004 (eLearning, apresen-
tações, questionários, bases de conhecimento, presencial, aulas 
virtuais, coaching,...).

Interfaces gráficos customizáveis independentes dos conteúdos.

Possibilidade de impressão dos cursos (estrutura, ecrãs, glossário, 
metadata, notas).

Possibilidade de pré-visualizar em modo de edição.

Importação de ecrãs, documentos, módulos, atividades e templates 
a partir do catálogo, simplesmente arrastando e colando.

Atividades "Referência" para criar cursos sem duplicar conteúdos.

Gestão de tarefas nos cursos para autores e produtores.

Edição de conteúdos
Gestão de atividades, sequências, objetivos e metadata.

7 templates disponíveis para a criação de mais de 30 tipos de exercícios 
(Escolha única, Escolha múltipla, Entrada de texto, Sequência, Hotspots, 
Arrastar e colar, Slider).

Funções dinâmicas em páginas (duração, efeitos em comentários).

Visualização de imagens como Flash slide show.

Funções de formatação de texto (cores, fontes, estilos, tabelas, listas, 
imagens).

Gestão de entradas de glossário, navegador de media, correção ortográ-
fica.

Criação de links para entradas específicas de glossário, para comentários, 
outras páginas do curso, hypertexts.  

Criação de avaliações com disponibilização de certificado / diploma.

Importação de diferentes tipos de conteúdos:

• Pastas de Media: imagens, sons, videos, animações Flash, Quicktime,  
 Windows media player, incluíndo MP3 / MP4 e videos FLV com leitores  
 integrados, possibilidade de adicionar videos do YouTube, Vimeo.
• Documentos Office para inserir ou converter em páginas MOS   
 (*.doc-x, *.ppt-x, *.pps-x, *.xls-x, *.odp, *.odt, *.sxi, *.sxw, *.pdf,  
 etc.).
• Conteúdos HTML, AICC, SCORM (*.zip) e conteúdos  XLIFF para  
 tradutores (*.xlf).

Criação de estilos MOS (XLS e CSS).

Look and feel 100% editável (imagens, cores, objetos, dimensão das 
janelas, etc.).

Modificação das imagens pré-definidas (botões de navegação, elementos, 
etc.).

Utilização templates pré-definidos para o autor.

Lista de funções pré-definidas e possibilidade de adicionar funções 
JavaScript próprias.

Criação de estilos multilingue com a possibilidade de adicionar linguagens 
próprias.

Adaptação do resolução do estilo de acordo com a resolução do ecrã do 
utilizador. 

Crie cursos, exercícios e avaliações

Editor de Interface

MOS Chorus edição do interface de utilizador.

Personalização do look and feel: barra de menu, estrutura, 
botões...

Gestão dos serviços disponibilizados na página inicial e na 
estrutura.

Configuração do motor de pesquisa.

Criação de serviços específicos: por script ou URL...

Possibilidade de criação de interfaces multilingues com possibili-
dade modificar ficheiros de línguas.

Windows 2003, 2008 R2 Server; MS SQL Server 2005, 2008 R2; 
NET 2.0

Cliente : Internet Explorer 6+; Firefox 3.6+; Safari 5, Chrome
Acessivel por PC, smartphones e tablests.

Diversos serviços web disponíveis que permitem a interação 
entre o MOS Chorus e outros sistemas.

Personalize o ambiente dos utilizadores

Editor Estilo
Modifique o look and feel dos cursos

MOS Chorus configuração técnica 
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