
Agende uma demo 
em cypherlearning.com

Agende uma demo em www.cypherlearning.com e comece a usar MATRIX imediatamente!

Plataforma de aprendizagem inteligente para empresas



Nossa plataforma tem um design intuitivo e gráfico que torna a experiência de 
aprendizado agradável e produtiva. MATRIX pode ser personalizado para as 
necessidades de sua empresa e é acessível para todos os tipos de usuário.

Torne o aprendizado divertido com gamificação, premiando os alunos 
com pontos e medalhas por completarem tarefas. Você pode criar jogos 

para cursos, trilhas e todo o site.

Combine conteúdos e atividades a suas respectivas competências, então 
analise o progresso do aluno baseado em suas competências. Obtenha dados 

instantaneamente usando estatísticas, gráficos e relatórios personalizados.

TREINE

Aumente a participação em treinamentos usando ferramentas interativas 
como salas de bate-papo, wikis, fóruns, blogs, grupos e equipes.

COLABORE

AUTOMATIZE

VENDA

Crie facilmente cursos envolventes perfeitos para o estilo de treinamento 
que combina com você, seja com tutor, autônomo, semipresencial ou 
micro learning.

Venda cursos online usando nosso e-commerce integrado. Temos 
suporte para inscrições, pacotes, cupons, mídia digital e integração com 
os mais populares meios de pagamento.

ANALISE

APRENDA

ENVOLVA

Uma plataforma de ensino para gerenciar todas as 
atividades de treinamento

Configure regras quando alunos se matriculam e completam cursos e 
trilhas ou se atrasam em competências. Agende conteúdo e use ensino 
adaptativo para personalizar a aprendizagem.



100%

Nossa plataforma é excelente em 
todos os dispositivos

Integre suas ferramentas favoritas



DE IMPLEMENTAR
FÁCIL

DE CUSTOS
REDUÇÃO

PAÍSES
100+

IDIOMAS
50+

MATRIX é um produto CYPHER LEARNING           gustavo@cypherlearning.com             +1 972 634 3390

“Com MATRIX, pudemos reduzir o 
tempo de treinamento, pois agora 

todos sabem que podem encontrar 
informações sobre diversos 

assuntos na plataforma.”

“"Nós usamos diversas soluções 
tecnológicas e AVAs ao longo dos 
anos, e MATRIX é simplesmente a 
opção mais atrativa, completa e 

fácil de usar."”

Agende uma demo em www.cypherlearning.com e comece a usar MATRIX imediatamente!


