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Introdução
MATRIX LMS é uma plataforma de aprendizado inteligente (ILP) premiada e de classe mundial
para negócios. A plataforma é conhecida por oferecer uma excelente experiência de usuário,ao
mesmo tempo em que traz todas as ferramentas essenciais que as empresas precisam para
realizar treinamentos eficientes.
MATRIX ajuda as empresas a gerenciar todas as atividades de aprendizado, como criação
e distribuição de conteúdos de treinamento, avaliação de performance de colaboradores,
treinamento de clientes e parceiros e venda online de cursos em larga escala.
MATRIX é um produto CYPHER LEARNING, uma empresa que transforma a educação
fornecendo uma plataforma de aprendizagem inteligente para cada necessidade de
aprendizagem, seja ensinando alunos, integrando funcionários ou vendendo cursos online. A
CYPHER LEARNING fornece uma plataforma de aprendizado para K-20 chamada NEO e um
LMS para empreendedores chamado INDIE. Os produtos da CYPHER LEARNING têm milhões
de usuários, ganharam vários prêmios e fornecem suporte para mais de 50 idiomas.
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Prêmios
Melhor LMS para integração de funcionários
A indústria de eLearning nomeou o MATRIX como um dos melhores
LMSs para integração de funcionários. Alguns dos recursos que se
destacaram são automação de tarefas, treinamento de conformidade
para funcionários e diferentes tipos de cursos.

Forbes Advisor nomeia MATRIX como a melhor solução para
facilidade de uso
MATRIX LMS entrou na lista dos melhores LMSs de 2022, na categoria
melhor para facilidade de uso. O MATRIX tem um design intuitivo,
recomendações personalizadas para preencher lacunas de conhecimento,
automação, criação de conteúdo e gamificação poderosa.

MATRIX é finalista do SaaS Awards 2022
A MATRIX foi selecionada para o SaaS Awards 2022 na categoria
“Melhor produto SaaS para gerenciamento de aprendizado ou
treinamento”. MATRIX é uma plataforma de aprendizado inovadora
que facilita a criação e distribuição de materiais de treinamento.

Prêmio LearnX de Melhor Tecnologia de Aprendizagem
MATRIX LMS foi selecionado como o Vencedor de Ouro para o
Prêmio de Melhor Tecnologia de Aprendizagem na categoria Sistema
de Gestão de Aprendizagem por sua aplicação na visão de Can I Live
para construir uma sociedade inclusiva.

Principais plataformas de aprendizagem social e colaborativa
A indústria de eLearning listou o MATRIX entre as principais soluções de
LMS para aprendizado social e colaborativo por ser uma das melhores
plataformas para turbinar o desempenho e melhorar a formação de equipes.
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O que faz de MATRIX a melhor solução para empresas

FÁCIL

DE USAR

FÁCIL

IMPLEMENTAÇÃO

PODEROSAS
FERRAMENTAS

REDUÇÃO
DE CUSTOS

Fácil de usar
Nossa plataforma tem design intuitivo que faz a criação de cursos fácil e torna a experiência de
aprendizado agradável.
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Fácil implementação
Nossa plataforma é concebida para garantir fácil implementação. A maioria dos clientes
pode configurar e personalizar o site em apenas algumas horas. MATRIX é muito fácil de ser
usada por alunos, instrutores e gerentes. Aqui você encontra os passos de implementação:
www.cypherlearning.com/pt-br/matrix/implementation.

Personalização
Personalize MATRIX para sua marca criando um portal e aplicativos mobile próprios, logomarca
e cores da empresa, e muito mais.
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Escolha seu estilo de curso
Escolha o tipo de curso que melhor atende ao seu estilo de treinamento, seja com tutor,
autônomo, semipresencial ou micro learning. É fácil criar e distribuir treinamentos e cada curso
tem funcionalidades úteis baseadas em cada tipo.

Monte seu curso facilmente
Crie cursos envolventes rapidamente e sem necessidade de conhecimento técnico utilizando
nosso editor de conteúdo integrado. Insira todo tipo de conteúdo e mídia, incluindo áudio,
vídeo, documentos Office, Google Docs e OneDrive.
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Catálogo de cursos gráfico
Apresente seus cursos aos alunos por meio do catálogo de cursos. Cada curso tem sua visão
geral individual com detalhes importantes, como descrição, avaliação e resenhas, além do
resumo do conteúdo.

Venda cursos
Venda cursos online usando nossa funcionalidade de comércio eletrônico integrado. Nós
temos suporte para assinaturas, pacotes, cupons, mídia digital e integração com os meios de
pagamento mais populares.
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Trilhas de aprendizagem
Motive alunos a atingir objetivos usando trilhas de aprendizagem. Cada meta em uma trilha pode
representar um curso e alunos podem ser recompensados com pontos e medalhas conforme
completam essas metas. Quando a trilha é concluída, os alunos recebem um certificado.

Automação poderosa
Configure regras que devem ser executadas quando alunos se matriculam em grupos, completam
cursos e trilhas de aprendizagem ou ficam para trás em competências. Essa funcionalidade
avançada ajuda os instrutores a economizar tempo em atividades de treinamento e torna o
ensino mais personalizado.
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Gamificação
Torne o ensino divertido e competitivo com gamificação, criando jogos onde os alunos podem
ganhar pontos e medalhas por completar tarefas e conteúdos.

Ensino adaptativo
Ofereça melhor experiências de aprendizado para alunos personalizando o conteúdo baseado
no progresso e habilidades de cada um. Ensino adaptativo permite que os instrutores escondam
e mostrem conteúdo e tarefas em cursos, baseado em regras de automatização.
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Compliance
Compliance é uma ferramenta útil para empresas que desejam acompanhar a experiência de
compliance dos colaboradores. Selecione cursos que são necessários para compliance, então
configure o período de validade e a expiração da compliance, em casos nos quais é necessário
renová-la periodicamente.

Competências e resultados de aprendizagem
Garanta que o seu curso aborda com eficiência as competências designadas no conteúdo
e atividades. Crie seu próprio conjunto de competências e as armazena na biblioteca de
recursos. Acompanhe em detalhes o progresso dos alunos e seu entendimento individual das
competências.
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Estatísticas e relatórios
Obtenha estatísticas instantâneas sobre a performance dos alunos e identifique onde eles
podem estar precisando de ajuda extra. Veja gráficos com dados de diferentes áreas, como
cursos, conclusão e compliance. Fique informado em tempo real usando nossos modelos de
relatório e customize seus próprios relatórios.

Ferramentas de colaboração
Aumente a participação nos cursos usando ferramentas interativas como chats, wikis, fóruns,
blogs, grupos e equipes.
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Mobile
Use nossos aplicativos móveis para iOS e Android
para aproveitar todas as funcionalidades do MATRIX
em qualquer lugar. Verifique suas notificações, faça
alterações em cursos e responda a mensagens, não
importa onde você esteja.

Integre suas ferramentas favoritas
Nós oferecemos integração completa com os sistemas terceiros mais importantes para
treinamento.
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Síntese
MATRIX ajuda as empresas e organizações a gerenciar atividades e-learning como
distribuição de treinamento, acompanhamento de performance de colaboradores e venda
de cursos online em larga escala. Para mais detalhes sobre MATRIX e os produtos CYPHER
LEARNING, por favor contate nosso Diretor de Vendas no Brasil, Ulisses Parra por meio de
ulisses@cypherlearning.com.

www.cypherlearning.com
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