
GUIA PARA CLIENTES

Conheça as principais funcionalidades do Edools

PERSONALIZAÇÃO

Essencial para deixar o curso online a sua cara e transmitir a 
sua identidade para os seus alunos. Com o Edools, você 
pode personalizar tudo dentro de sua plataforma EAD: 
cores, logo, estrutura de conteúdos, domínio, certificados.

E-COMMERCE

Sem esforço, você terá uma loja virtual integrada ao seu 
EAD pronta para vender seus cursos. Com uma página 
exclusiva para fazer a divulgação do seu negócio, 
transforme de fato o seu curso em um produto altamente 
vendável.

HOSPEDAGEM E GESTÃO

Uma estrutura completa de hospedagem para uma gestão 
de conteúdos plena e integrada. Utilize os mais diversos 
formatos de conteúdos para gerar uma experiência 
educacional única e inovadora.

PROVAS E AVALIAÇÕES

Ofereça aos seus alunos variadas formas de avaliações e 
estimule o aprendizado a partir de diversas possibilidades. 
Tenha uma estrutura de avaliações completa e garanta o 
aprendizado dos seus alunos de maneira prática e 
diversificada.

CONTEÚDOS ESTRUTURADOS

É possível criar módulos, aulas e distribuir materiais 
complementares. Os conteúdos podem ser arquitetados 
antes do início do curso de forma organizada e otimizada, 
sendo através de um curso individual ou de um pacote com 
diversos cursos.

GESTÃO DE USUÁRIOS

Faça a gestão completa de alunos, professores e usuários 
administrativos da sua plataforma EAD. Na prática, você 
controla exatamente o que cada pessoa poderá visualizar ou 
editar dentro da plataforma de forma simples, rápida e 
eficaz.

COMUNICAÇÃO COM O ALUNO

O Edools oferece diversas possibilidades de comunicação 
com os alunos. Disponibilize um quadro de avisos ou envie 
mensagens direcionadas, em grupos e até individuais, para 
aprimorar ainda mais a troca de informações.

API PARA INTEGRAÇÃO

Descubra novas funcionalidades que farão com que sua 
plataforma EAD Edools se torne ainda mais completa, 
robusta e intuitiva. Temos diversas integrações para deixar o 
seu curso online cada vez mais flexível e personalizado para 
você e seus alunos.

www.edools.com



Tudo o que você precisa para hospedar, 
gerenciar e comercializar seus cursos online.

Rodamos o projetos com apenas uma pessoa.
Investimos mais tempo na criação de novos materiais, 

pois a plataforma nos ajuda a poupar muito tempo!
“

”FÁBIO RICOTTA, CEO DA MESTREACADEMY.COM

Testar por 15 dias grátis

Queremos que a sua experiência seja a melhor 
até quando estiver com dúvidas!

Ligue para: (21) 3741-8006 ou escreva: comercial@edools.com
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