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BENEFÍCIOS
“Vantagens imediatas” em SaaS,
 Você não tem preocupações com hospedagem, software, licenças, aquisição e
atualização hardware;
 O hardware é “dedicado”;
 A solução é ELÁSTICA, se o número de usuários cresce a fatura cresce , mas
se os usuários diminuem a fatura também decresce;
 Não há preocupação em alocar pessoal técnico;
 O período de implantação é muitíssimo mais curto;
 Experiência é expertise na operação e utilização da solução pela prestadora de
serviços; “não apenas usar, mas utilizar de forma otimizada”
Como toda solução terceirizada, sua corporação não precisa deter-se em esforços
técnicos, livrando-se de custos com ativos físicos, despesas e obrigações legais com
funcionários.
Todo esforço da corporação direciona-se aos “negócios” e nossa solução agrega valor,
funcionalidade e facilidades na operação dos “negócios”

ii

1

Capítulo

SERVIÇOS
“Soluções” em lugar de ferramentas
Na ADASOFT , trabalhamos com o conceito de soluções ao invés de
ferramentas. As ferramentas são instrumentos para construir serviços que
atendem as expectativas de nossos clientes nos aspectos quantitativos e
qualitativos. O serviços são prestados em soluções customizadas, com infraestruturas construídas para a necessidade de cada cliente.
 Solução ADASOFT-IBOARD: Infra-estrutura de serviços de internet com
hospedagem altamente profissionalizada, acesso , disponibilidade e suporte
para aplicação de suporte ao ensino presencial e a distância (elearning). Esta
solução envolve parceiros de infra-estrutura nos Estados Unidos e
aplicação com parceiros na Austrália.
Nesta solução acumulamos know-how em 10 anos de implementação e
viviência em ambiente de elearning que nos possibilita preparar e criar
soluções que se adequam ao “modus operandi” de sua corporação ,
especialmente nos aspectos e políticas de capacitação adotadas.
Nosso know-how , além da utilização de um sistema de elearning,
compreende o conhecimento e experiência de metodologia e técnicas para a
implementação eficiente de um elearning de sucesso.
A solução conta com software de suporte remoto para o gerenciamento de
chamados de suporte que pode ser utilizado para quaisquer fins semelhantes
em sua instituição.
Esta solução é oferecida da modalidade “SaaS”.
 Consultoria, desenvolvimento e treinamento em conteúdo instrucional
(objetos de aprendizagem).
Temos ampla experiência na utilização de vídeo digital e multimídia como
suporte à capacitação

 Treinamento e hospedagem de software de gerenciamento de projetos via
WEB.
Esta solução é oferecida da modalidade “SaaS”.
 Desenvolvimento de cursos “on-line”, com recursos multimídia.
 Consultoria, treinamento e desenvolvimento de cursos com metodologia
PBL (Problem Based Learning), e para grande times de treinandos o
TBL (Team Based Learning).
 Consultoria, treinamento e representação em solução para elaboração de
horários. Esta solução envolve parceiro na Hungria. Possuímos a vivência
na utilização dessa solução que trata de grades envolvendo turmas, salas,
laboratórios, recursos, com restrições de professores e recursos, critérios
para distribuição e alocação de aulas, múltiplos professores por aula, etc.
 Consultoria e elaboração em avaliação de cursos e capacitação. Avaliação
360, expectativas, qualidade de vida, clima organizacional, avaliação de
desempenho para distribuição de lucros.
 “Hosting”.
 Ambiente Seguro WEB para realização de testes e exames de certificação.
 TPI (Teste de progressão individual).
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Customizações
Nossa maneira de trabalhar
Desenvolvemos soluções com profissionais e parceiros capacitados e experientes. As
soluções são dimensionadas conforme a necessidade e vontade do cliente.
Essa maneira de operar nos permite oferecer serviços em regimes de pacotes fechados
ou escalonáveis, adequando seus custos a solução implementada.


UNICID – FACULDADE DE MEDICINA
Sistema IBOARD para elearning no curso de medicina e residência médica.
Implantado para utilização de suporte pedagógico, avaliação institucional do curso e
do corpo docente.
Sistema de HelpDesk para suporte remoto.
Confecção de grades horárias.

o QuallyLeste cursos
Ambiente e infra-estrutura de elearning e suporte ao ensino presencial em
treinamentos de idiomas, rotinas administrativas, informática entre outros.



VOCARE – Testes e avaliação
Utilizado em consultorias, para aplicação de testes e avaliação, avaliação de
desempenho, assessment, etc.

