
Smart Learning Solutions

Solução para a criação de conteúdos

É formador / autor independente e deseja criar, fácil e rapidamente, conteúdos de 
formação, avaliação e inquérito, inclusive aquando das suas deslocações.

O MOS Solo é uma ferramenta de autor de utilização simples e intuitiva que o 
ajuda a enfrentar esse desafio.

Concebido por formadores para formadores, o MOS Solo alia potência funcional, 
concepção pedagógica, criação de conteúdos, facilidade de utilização e 
actualização.

Utilização 
simples
Crie e actualize os conteúdos de 
formação de forma simples e intuitiva.
O MOS Solo oferece ajuda à criação, 
visualização dos conteúdos no modo 
de criação, modelos predefinidos e 
alteráveis, bem como ajuda 
contextual.

Disponível 
online
Transfira gratuitamente a versão 
completa do MOS Solo em 
www.mossolo.com.
Beneficie de tutoriais e recursos 
adicionais no MOS Center.

Personalização 
completa
O MOS Solo separa o conteúdo da 
forma, permitindo-lhe adaptar 
facilmente a parte gráfica dos seus 
conteúdos eLearning à identidade 
visual da sua empresa.
O MOS Solo permite-lhe assim 
optimizar o tempo de realização e 
actualização.

Interactividade 
optimizada 
O MOS Solo permite-lhe aumentar 
a interactividade dos seus 
conteúdos eLearning graças aos 
inúmeros exercícios e avaliações 
prontos a serem utilizados.



Altere a aparência dos percursos
Editor de estilo

Crie percursos, exercícios e avaliações
Editor de conteúdos

Criação de estilos MOS (formatos XLS e CSS).

Aparência 100% alterável (imagens, cores, objectos, 
tamanho das janelas, etc.).

Alteração das imagens predefinidas (botões de navega-
ção, cursores, etc.).

Adaptabilidade do tamanho da interface para respon-
der à resolução do ecrã do utilizador.
 

Criação e edição de percursos e actividades no formato 
SCORM 2004 (módulo eLearning, apresentações, 
questionários, bases de conhecimentos, presenciais, aulas 
virtuais, tutoriais e cursos).

Interface gráfica independente dos conteúdos de formação 
e intermutável.

Versão imprimível do percurso (plano, páginas, glossário, 
metadados, notas).

Visualização em apenas um clique das páginas em curso de 
construção.

Importação a partir do catálogo dos conteúdos do MOS Solo 
de páginas, documentos, sequências, actividades e modelos 
através de arrastar e soltar.

Actividades de referência para criar percursos sem duplicar 
os conteúdos.

Os conteúdos criados no MOS Solo, no formato XLM e 
HTML, são compatíveis com uma utilização móvel e podem 
ser difundidos nos smartphones e tablets mais populares: 
iPad, iPhone, Android e Windows.
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Windows XP / Vista / 7 
Internet Explorer 6+ 

Direitos de administrador aquando da instalação

Configuração técnica MOS Solo 

Principais funções Edição dos conteúdos

Gestão dos modelos predefinidos para o autor.

Lista de funções predefinidas e possibilidade de adicionar as próprias 
funções JavaScript.

Criação de estilos multilíngues com adição dos próprios idiomas.

Gestão das actividades, sequências, objectivos e metadados.

7 modelos de exercícios para criar mais de 30 tipos de exercícios 
(Perguntas de escolha única, Perguntas de escolha múltipla, 
Texto/Imagem de preenchimento de espaços em branco, Sequências, 
Exploração de zonas em imagens, Arrastar e soltar, Cursor).

Funções dinâmicas numa página (duração, prazo, esbatimento e 
deslocação dos comentários).

Criação automática de apresentação de diapositivos em Flash.

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

Gestão de um glossário, catálogo de multimédias, corrector 
ortográfico.

Criação de ligações para entradas do glossário, comentários 
contextuais, outra página da formação, hiperligações.

Criação de avaliações com atribuição de diploma.

Importação de diferentes tipos de conteúdos :

• Ficheiros multimédia: imagens, sons, vídeos, animações Flash, 
QuickTime, Windows Media Player, Real Media, incluindo som 
MP3/MP4 e vídeos FLV com leitor integrado.
• Documentos buróticos a serem inseridos ou convertidos em páginas 
MOS  (*.doc-x, *.ppt-x, *.pps-x, *.xls-x, *.odp, *.odt, *.sxi, *.sxw, 
*.pdf, etc.).
• Conteúdos HTML, AICC, SCORM (*.zip) et XLIFF para as traduções 
(*.xlf).


