O QUE É O

EASY LMS
O Easy LMS é um software
desenvolvido com a mundialmente
conhecida plataforma de
aprendizagem Moodle.
Robusto, seguro e privado, o Easy
LMS é altamente ﬂexível,
personalizável e escalável para
qualquer tamanho.
Acessível por qualquer dispositivo
com acesso a internet, a plataforma
permite o uso em qualquer hora ou
lugar.
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Além disso, possibilita o
gerenciamento de processos de
ensino como por exemplo: gerir o
acesso dos alunos, monitorar as
ações realizadas pelos alunos
durante um curso, criar cursos
on-line, avaliar uma atividade de
maneira automática ou manual,
enviar conteúdo ao curso, dentre
muitas outras possibilidades.
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EASY LMS

Diversas funções
estão a disposição!
Graças a sua estrutura modular, é
possível adicionar ou remover módulos
com funcionalidades que propiciam ao
ambiente a adequação necessária para
suprir as diferentes demandas
pedagógicas do EAD.

Alunos podem:

TOTALMENTE
RESPONSIVO
Acesso a plataforma de
qualquer hora ou lugar!

Seja no notebook...

• Acessar o Calendário das aulas;
• Entregar tarefas aos professores para sua
correção;
• Tirar dúvidas sobre o conteúdo que estiver

Administração
operacional completa!
A Itvix oferece Backup, Suporte Técnico,
Manutenção, Conﬁgurações,
Hospedagem, Atualização de versão do
software EASY LMS ITVIX, dentre outros.
Tudo isso para tornar a experiência com
app ainda melhor.

Integrado aos
sistemas da
faculdade
Todas as principais informações do

estudando;
• Interagir com professores e colegas;
• Utilizar todo conteúdo de aprendizagem

portal acadêmico do RM TOTVS dentro
do ambiente do EASY LMS, fazendo

disponibilizados para cada curso e disciplina

também a integração de aluno, turma,

que o professor estiver ministrando.

disciplina e notas, oferecendo ao aluno

E os professores
tem acesso a:

uma experiência de um único ponto
acesso, de forma fácil, para ter todas

...celular ou tablet,

informações necessárias para vida
acadêmica do estudantil.

• Criar aulas online por meio de vídeo aulas e
disponibilizar as mesmas aos alunos de uma

Entre em contato
agora mesmo!

determinada disciplina;
• Tirar dúvidas e ajudar no aprendizado por
meio de fóruns;
• Compartilhar arquivos, como apostilas,

E eleve a experiência da
sua instituição de ensino

exercícios e diversos outros necessários para
melhorar o aprendizado;
• Fazer toda gestão de cursos e disciplinas;
• Usar chats para interagir com toda
comunidade.

a um novo nível!

sempre conectado!

Itvix, rumo a uma
educação 4.0!

