
MOS Player agora disponível para 
iPad!

Smart Learning Solutions

Agora já pode desenvolver os seus cursos de eLearning offline no seu iPad, 
utilizando o MOS Player para iPad!

Todo o progresso dos módulos que descarregou, assim como os resultados e 
pontuações alcançadas em modo offline são sincronizadas imediatamente assim 
que se religar.

Variedade de módulos
Criou módulos num editor de conteúdos 
compatível com SCORM, mesmo que seja 
diferente do disponibilizado pela MOS - 
MindOnSite.
Com o MOS Player para iPad app e graças 
ao standard SCORM 2004, pode 
facilmente distribuir esses mesmos 
conteúdos e conseguir obter o progresso, 
resultados e pontuações alcançadas,

Forme-se em 
qualquer local
Formação onde e como quiser, ao seu 
ritmo, com ou sem acesso à internet.
O MOS Player para iPad app, permite 
desenvolver os seus módulos de forma-
ção no seu iPad, quer esteja modo online 
ou offline.

Player
for iPad

Para os formandos
MOS - MindOnSite disponibiliza a versão 
iPad de uma das ferramentas mais 
reconhecidas para a visualização de 
conteúdos de eLearning em modo 
offline, o MOS Player.

Para os gestores de 
formação
Não há nada como a disponibilização de 
programas de formação de forma simples!
Prepare a listagem de participantes e os 
respetivos cursos no seu LMS. Com a 
tecnologia Cloud, os conteúdos são 
distribuídos aos formandos que podem 
formar-se quando for mais conveniente.
Tudo o que tem de fazer é seguir o seu 
progresso!



Tempo gasto em viagens é tempo ganho em 
formação!

O MOS Player para iPad liga-se automaticamente ao MOS Chorus LMS (Learning Management System), mantendo todo o progresso e 
resultados atualizados.
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Os administradores podem…

 • monitorizar o progresso dos colaboradores mesmo que
    estejam a viajar através do sistema compatível com SCORM  
    2004 que garante a compatibilidade e sincronização
    automática
 • garantir que os colaboradores em viajem acedem aos
    conteúdos mais atualizados
 • ter a garantia que toda a informação transmitida entre a  
    aplicação e plataforma LMS é feita de forma segura
 • partilhar notícias e anúncios com os formandos
 • distribuir conteúdos de MOS Chorus, Adobe Captivate,  
    Articulate, Inovae Publisher...

O MOS Player para iPad é uma nova solução disponibilizada pela MOS - MindOnSite que vai ao encontro da necessidade dos 
utilizadores de iPads - desta forma conseguem desenvolver os seus cursos de eLearning quer estejam num avião, num comboio, no 

autocarro... ou mesmo no sofá.

Na MOS - MindOnSite, acreditamos que o tempo gasto em viagens é tempo ganho para formação!

Desenhámos esta aplicação tendo em mente quem passa muito tempo na estrada, e desta forma extender os benefícios do MOS 
Player.

Com o MOS Player para iPad, 

Os formandos podem…

 • desenvolver os seus cursos de eLearning sem ligação à internet
 • pausar e suspender a sua formação em qualquer momento   
       e recomeçar mais tarde exatamente no local em que ficou
 • sincronizar o seu progresso e resultados gravados
    localmente assim que esteja online
 • ler as notícias e anúncios mesmo estando offline
 • centralizar conteúdos de diferentes LMSs


