Web Course Builder

A mais eficaz fer ramenta para a autoria de
eLear ning.
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E X E M P L O S
• Uma empresa de formação necessita expandir a sua oferta de formação a distância. Procura uma ferramenta que permita reduzir os tempos de autoria de produtos em
eLearning.
• Uma empresa lança, com regularidade, no mercado, novos produtos e
serviços. Necessita dar formação à
sua frente de vendas nestes novos
produtos/serviços. Necessita de uma
ferramenta eficaz que os seus
gestores de produto possam utilizar
para criar formação em eLearning.
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O que observamos
A gestão de empresas e instituições desenvolve a formação interna para incrementar a produtividade e reduzir custos. As tecnologias suportadas na Internet oferecem uma solução para este
objectivo. Em média, 80% da formação é concebida com recursos internos pelo que, é necessária
uma ferramenta que permita orientar o esforço interno para a concepção de formação suportada
na Internet ou Intranets. Uma ferramenta eficaz neste contexto é um elemento fundamental para
permitir que professores, formadores, especialistas de conteúdos e gestores possam desenvolver
de forma inovadora e consequente um processo criativo de cursos em eLearning.

A nossa solução
O ReadyGo Web Course Builder é uma ferramenta de autoria, simples e eficaz, que reduz de forma
impressiva os tempos de concepção e desenvolvimento com recurso a funcionalidades como a geração rápida dos cursos para o formato final, modelos pré-definidos e geração automática de elementos de navegação, elementos informativos e índices. Esta ferramenta elimina os problemas
derivados de incompatibilidade entre software e os problemas na instalação dos cursos eLearning

• Um departamento de marketing
procura uma forma de tornar o seu
web site mais atractivo de modo a
fornecer aos seus clientes mais informação útil sobre os seus produtos.
Acreditam que, ao implementar cursos online a que os seus clientes
possam aceder, poderão conseguir
estes objectivos. Necessitam apenas
de uma forma eficaz de permitir que
os seus especialistas possam criar e
manter os seus próprios cursos.
• Um fabricante necessita de actualizar os seus técnicos em questões
de segurança e na legislação aplicável. O departamento de formação
procura uma ferramenta que os especialistas possam utilizar com
autonomia para criar e disponibilizar
formação nas linhas de produção.
• Um hospital procura uma forma
pouco onerosa de implementar formação em contexto de trabalho.
Pretendem uma ferramenta que possibilite, de uma maneira simples, aos
profissionais de saúde a implementação de formação na sua Intranet.
• Uma empresa pretende converter
parte do seu material de formação
convencional em eLearning.
Necessitam de uma ferramenta que
lhes permita converter de forma simples ficheiros Power Point num formato para eLearning.

em redes informáticas. Os cursos desenvolvidos com ReadyGo Web Course Builder são gerados
em HTML e Javascript (standards tecnológicos) que funcionam de forma totalmente transparente
em qualquer rede - podem assim ser visualizados/estudados de forma simples e cómoda, podem
estar alojados em qualquer tipo de rede e podem ser acedidos com qualquer browser.
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Porque utilizar o Web Course Ambiente de trabalho:
Builder?
• Organização lógica da informação no écrã que

• Interface fácil e intuitivo - qualquer pessoa

pode conceber cursos para formação online

DeltaConsultores

•

Modelo pedagógico interno - criação de cursos
pedagogicamente consistentes e sem erros;

•

Ambiente standard - qualquer utilizador com
um browser pode aceder aos cursos produzidos com o Web Course Builder;

•

Permite criar cursos caracterizados por serem
de download rápido e de fácil utilização;

•

Os cursos podem ser alojados na Internet, na
Intranet da empresa, em Extranet ou CD ROM
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• Gera cursos em HTML e JavaScript standard
que funcionam em qualquer rede, em qualquer
servidor e acessíveis com qualquer browser;

orienta o autor no processo criativo

• Funciona em qualquer ambiente MS Windows
• O conceptor insere o conteúdo em formulários
simples e directos (templates)

• Regeneração/alteração simplificada de cursos
• Fácil rearranjo do conteúdo do curso através
de interface drag-and-drop

Elementos pedagógicos
gerados com o Web Course
Builder:

• Páginas de tópicos (pré-formatadas);
• Páginas de texto complementar para informação aprofundada sobre determinado tema;

• Integração multimedia - inclui ferramentas para • Exercícios interactivos para uma aprendizagem
integrar imagens, simulações, áudio e vídeo;

•
• Cursos produzidos são importados de forma
Sem necessidade de plug-ins.

directa para diversas plataformas LMS como
Formare, Moodle e muitas outras.

construída com base em experiência;

• Provas para reforço da aprendizagem;
• Testes interactivos - inserção de 100 perguntas por teste; mais de 15 tipos de perguntas
com resposta em texto / numérica ou de interacção gráfica;.
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O que está incluído na
licença Web Course Builder:

•

Sondagens - questionários de avaliação em
que os formandos podem exprimir a sua
opinião sobre o curso ou qualquer matéria;

• Programa autor Web Course Builder
• Um tutorial em eLearning sobre a utilização do • Glossário que explica a terminologia;
Web Course Builder para criar cursos
• FAQs para responder a questões habituais;
• Biblioteca de figuras (clip art)
• Links para outros recursos WWW para permitir
• Acesso a web site Extranet onde encontra:
uma aprendizagem aberta.
Última
versão
Web
Course
Builder
••
• Navegação estruturada para eliminar a ocorDicas
e
técnicas
rência de links quebrados
••
•• Imagens e modelos para download
Funcionalidades do Web
•• FAQs (Perguntas frequentes)
Course Builder:
•• Suporte técnico a utilizadores
• Geração automática de ícones de navegação
O que necessita um autor
• Geração automática de índices do curso e de
cada capítulo
• PC para o trabalho de autoria eLearning
• Interface gráfico para re-ordenar os capítulos e
• Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou Vista
páginas
• Servidor Web para formação em eLearning
(em alternativa distribuição em CD ROM/DVD) • Possibilidade de importar texto de ficheiros
PowerPoint para o Web Course Builder

Server Side Testing
(componente servidor do Web
Course Builder):

• Módulo opcional que permite arquivar no servidor os dados relativos aos formandos

• Permite o auto-registo dos formandos / alunos
para testes e sondagens
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• Campos múltiplos para registo de dados de
testes ou sondagens (costumizável)

• Protecção de dados por password
• Possibilidade de geração de testes com perguntas em ordem aleatória

• Relatórios diversos de acompanhamento do
estudo e da aprendizagem dos formandos

• Integração de qualquer formato de imagem
que seja apresentável na web e ainda ficheiros
audio e video

O que necessita o utilizador
final (formando - aluno):

• Browser para visualizar os cursos eLearning·
•• Netscape, Internet Explorer, Opera ou
Mozilla Firefox (versões > 4.0).

Normas e standards:

• O Web Course Builder é conforme aos
standards AICC, SCORM, IMS XML,
ADA/508/W3C AAA.

•

