
Solução para utilizadores em 
movimento

Smart Learning Solutions

A sua organização procura soluções de como disponibilizar formação de forma 
eficiente às equipas que estão sempre em movimento e com acesso limitado à 
Internet.

MOS Player dá a possibilidade aos seus colaboradores de realizarem em modo 
offline os seus cursos de eLearning, assim como terem acesso às notificações 
enviadas através da plataforma MOS Chorus. 

User-friendly
Desenvolva a sua formação eLearning em 
qualquer momento, em qualquer lugar e 
ao seu ritmo.

Prático
Inicie e termine a formação em 
qualquer momento, o curso 
reiniciará exatamente no local em 
que o deixou. 

Informação 
centralizada
No momento em que se ligue à 
plataforma MOS Chorus, sincronize o 
progresso e os resultados apenas com um 
click.

Fácil
utilização
Descarregue os cursos a partir da 
plataforma MOS Chorus e utilize-os 
em modo offline. 



A solução para utilizadores em movimento

O MOS Player é uma aplicação Windows disponível com o MOS Chorus.
Com o MOS Player consegue:

 • descarregar cursos a partir do MOS Chorus e importá-los para o MOS Player
 • correr os cursos em modo offline, o progresso é gravado no computador do formando
 • enviar os resultados para o MOS Chorus, apenas com um click (sincronização)
 • ler os últimos anúncios.

MOS Player é um programa executável (.exe) para instalação local. 
Juntamente com o software são entregues as instruções de utilização.

Funções principais
Visualizar os cursos no servidor
Disponibilizar a listagem dos conteúdos em servidor e as possíveis 
ações.

Sincronizar um curso
Enviar o progresso de um curso utilizado localmente para o servidor

Adicionar servidores
Configurar a ligação a novos servidores de conteúdos

Ler anúncios
Consultar RSS e gerir as subscrições

Windows XP / Vista / 7
Internet Explorer 6+

Permissão de administrador para a instalação

Visualizar os cursos locais
Correr cursos armazenados localmente e ver as possíveis ações

Importar um curso
Selecionar um arquivo zip e adicioná-lo à lista de cursos

Configurar acesso a servidores
Ligar ao seu servidor utilizando informação disponibilizada pela 
sua organização.

O MOS Player vai ao encontro das necessidades dos formandos que necessitam de desenvolver os seus cursos em modo offline  

MOS Player configuração técnica
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