
BigCloud

Um AVA na nuvem para sua comunidade



Escola Distrito Comunidade

Acreditamos que existe uma 
evolução natural da escala 
de AVAs na nuvem:

A evolução de AVAs armazenados na nuvem



Escola na nuvem

Cada vez mais, as escolas estão migrando a hospedagem de AVAs 
em seus próprios servidores para AVAs na nuvem, como NEO.

AVA



Arquitetura da escola na nuvem

Escola na nuvem



Sem download, instalação ou 
manutenção

Não é preciso equipe expert 
em servidores de informática

Redução de custos

Acesso a qualquer hora, lugar 
ou dispositivo

Benefícios da escola na nuvem



Quando várias escolas de uma 
comunidade utilizam o mesmo AVA 
na nuvem, padronizar o mesmo 
AVA para todas é uma boa ideia.

Benefícios da escola na nuvem



Arquitetura do distrito na nuvem

Distrito 
na nuvem



Compartilhe recursos entre escolas

Ensino e inscrições cruzadas

Colaboração entre escolas

Apenas um AVA para professores e 
alunos aprenderem a usar

Analise todos os usuários do distrito

Gerencie todo o distrito através de 
uma única conta

Redução de custos para compra em 
quantidade

Benefícios do distrito na nuvem



Não é preciso se restringir a nuvens distritais; todas as escolas da comunidade 
podem adotar o mesmo AVA na nuvem!

Comunidade na nuvem



Arquitetura da comunidade na nuvem

Comunidade
na nuvem



Compartilhe recursos entre 
os distritos

Gerencie a comunidade 
através de uma única conta

Analise todos os usuários 
da comunidade

Colaboração em toda a 
comunidade

Redução de custos maior 
para compra em quantidade

Benefícios da comunidade na nuvem



Compartilhe padrões 
curriculares da 
comunidade

Compartilhe materiais 
educacionais

Compartilhe modelos de 
aula padronizados

Alinhe recursos às 
competências da 
comunidade

Exemplos de compartilhamento de recursos



Grupos divididos por matéria para 
professores

Grupos de estudo para estudantes

Conferências virtuais entre escolas

Wikis de boas práticas

Projetos conjuntos entre escolas

Exemplos de colaboração



Encontrar os 20 melhores alunos de matemática da 
comunidade

Encontrar os 50 melhores professores por média

Encontrar os 100 alunos melhores colocados

Encontre escolas com baixa frequência

Encontre distritos com alta satisfação 
dos pais

Encontrar os 100 melhores alunos 
por média

Exemplos de análise



Aplique medidas de segurança em toda a comunidade

Ative e desative funcionalides-chave por comunidade

Troque senhas de distritos específicos

Importe as contas de alunos em massa

Sincronize o sistema com banco de dados 
governamentais

Exemplos de administração



Tem escalabilidade massiva

É altamente confiável (em 
atividade por 99.99% do tempo)

É fácil de usar

Funciona bem em todos os 
dispositivos

Tem ótimo custo-benefício

NEO BigCloud se baseia no 
AVA NEO, que:

Introduzindo NEO BigCloud



Suporte a vários distritos no 
mesmo portal

Biblioteca para a toda a 
comunidade

Análise para a toda a 
comunidade

Contas de administrador 
para a toda a comunidade

Descontos significativos

Funcionalidades especiais do NEO BigCloud



Para mais informações

Para saber mais sobre NEO BigCloud, entre em 
contato com ulisses@cypherlearning.com 

ou ana@cypherlearning.com

www.cypherlearning.com


