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Os Sistemas EAD estão encurtando distância 
entre os alunos e as escolas, tornando o sistema 
de ensino móvel, acessível em qualquer lugar 
onde conte com conexão à internet.

A Alcance apps desenvolveu um sistema 
totalmente customizável, que atende 
perfeitamente qualquer estabelecimento de ensino 
no Brasil e exterior.

Com uma plataforma totalmente feita para a web, e desenvolvida em vários idiomas, possibilita que 
com poucos cliques a escola possa inserir vídeos aulas hospedadas no Youtube ou Vimeo ou em 
uma plataformas de vídeos a sua escolha.
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Na plataforma do estudante, todos os cursos 
comprados pelo aluno estarão a sua disposição, 
com escala de conclusão.

Boletim de notas poderão fazer parte do sistema, 
onde o estudante terá um visão geral de seu 
desempenho

Todos os cursos liberados para o estudante em um único lugar.
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O administrador tem todo o controle do sistema, 
onde poderá liberar cursos, incluir, suspender  
alunos e instrutores e novos cursos.

Módulos adicionais poderão ser integrados a 
medida de sua necessidade.

Inclusive criados exclusivamente para um 
determinado curso.

Todas as aulas poderão ser ao vivo ou gravadas.
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Os instrutores terão acesso ao desempenho dos 
seus alunos e de seus cursos.

Um sistema de fórum faz com que haja maior 
interação por parte dos alunos e seus instrutores, 
nesse sistema, poderão ser sanadas dúvidas e 
formuladas perguntas.

Um sistema intuitivo, que usa as mais modernas ferramentas do EAD atual.
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Especificações técnicas:
Sistema web responsivo, desenvolvido em PHP e 
banco de dados MySQL.

Valor do Investimento:

Sistema WEB..................: R$ 15.000,00

Aplicativos Android e iOS: R$   6.000,00 (opcional)
Hospedagem inclusa de 01 ano.
Treinamento online
A gravação e a edição dos vídeos não estão inclusas 
nesse valor.

Solicite uma demonstração sem compromisso a 
um de nossos consultores.

                            contato@alcanceapps.com                          
                               www. alcanceapps.com
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