


Sobre a NDD
A empresa catarinense especialista em desenvolvimento de 

softwares há 14 anos, está presente em mais de 10 países e 

conta com uma rede de mais de 20.000 clientes ao redor do 

mundo. A NDD tem se destacado por apresentar soluções 

diferenciadas para o mercado de outsourcing de impressão e 

de documentos fiscais eletrônicos.
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Soluções para universidades corporativas
Considerada uma das mais efetivas ferramentas de atendimento no ambiente atual de negócios proporciona às empresas uma 

boa vantagem competitiva. A oferta de cursos específicos e da certificação comercial ou técnica para colaboradores, parceiros e 

clientes pode ser a chave para reduzir custos e gerar ativos.

Módulos Funcionalidades
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VISÃO

ADMINISTRATIVA
VISÃO

ALUNO

GESTÃO DE 

TREINAMENTOS
WEBINAR BASE DE 

CONHECIMENTO
GAMIFICAÇÃO AVALIAÇÃO DE 

REAÇÃO

MOBILE CERTIFICAÇÃO RELATÓRIOS EXPORTAÇÃO



Capacitação de Parceiros 
e Clientes
Fideliza e dissemina a boa imagem da marca, a educação 

continuada os mantém envolvidos e aumenta a satisfação 

com o produto ou o serviço prestado.

Treinamentos sobre atualizações de produtos ou 

maximizar o uso deles, ajuda a manter o relacionamento, 

além de reduzir as chamadas de suporte técnico.
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Capacitação de
Colaboradores
Os treinamentos auxiliam na atualização de práticas de 

trabalhos ou na implantação de novos projetos dentro da 

sua organização.

A disseminação do conhecimento resulta em ganho de 

produtividade, melhora a qualidade nos processos 

internos e no entendimento do seu negócio.
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Soluções Completas Para o Aprendizado Corporativo
Ferramenta para rápida criação de cursos e-Learning, sem exigir conhecimentos de 
programação ou designer, processo de produção mais rápido e com qualidade profissional.

Importe Treinamentos
O Kubo oferece a possiblidade de importação de arquivos nos 

formatos: MP4, SCORM, PDF e PPTX. Otimize seu trabalho usando 

todos os treinamentos que você já possui.

Webinar
Transmissão de palestras, cursos ou qualquer outro conteúdo em formato de 

vídeo em qualidade Full HD. Os participantes podem interagir através do chat e 

pesquisa de satisfação no fim da apresentação. Integrada ao Vimeo e YouTube. 
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Conheça as principais funcionalidades da plataforma Kubo LMS
Plataforma completa e intuitiva com:

Visão Aluno

Acesso aos treinamentos e-Learning, 

videoaulas, cronograma de treinamentos 

presenciais, interação com os demais 

usuários e compartilhar experiências.

Visão Administrativa

Através de uma interface web você cria 

e administra seus treinamentos, observa 

seus alunos em treinamento e também 

seu desempenho.

Gestão de Treinamentos 

Crie cursos online, adicione vídeos 

facilmente, materiais complementares 

como apostilas, apresentações, SCORM 

e pesquisas de satisfação.

Base de Conhecimento

Cadastre tutoriais ou alimente através 

da integração com sua base de 

conhecimento ou seu help desk.

Avaliação de Reação:

Crie pesquisas de satisfação e 

identifique através de informações e 

gráficos onde é preciso melhorar.
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Mobile

Os alunos podem realizar seus 

treinamentos de qualquer lugar 

usando tablet/smartphone com 

conexão à internet.



Conheça as principais funcionalidades da plataforma Kubo LMS
Plataforma completa e intuitiva com:

Certificação

Os alunos que finalizarem seus 

treinamentos podem fazer download do 

seu certificado, histórico de notas e 

tempo.

Relatórios

Monitore os acessos, resultados e 

eficiência através de relatórios saiba 

como está a evolução do treinamento 

de cada um de seus alunos.

Exportação

Exporte dados administrativos como 

alunos matriculados, treinamentos e 

tempo de estudo.

Gamificação

Estratégias de incentivos encaixados 

no contexto dos treinamentos 

corporativos da sua empresa.
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Visão Administrativa
Características da Visão Administrativa

Administração do nível de permissões dos seus usuários, alunos ou 

clientes.

Permite que você reconheça seu canal, cliente ou colaborador por 

uma competência que ele tenha adquirido.

Visualização de todos os seus canais, clientes, e colaboradores 

observando seus desempenhos e metas.

Painel administrativo centralizado na nuvem para gestão completa 

de todas suas ações educacionais.
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Sistema intuitivo de mensagens, enviar e receber mensagens 

através da plataforma.

Oferece opções de linguagem em: Português, Inglês ou Espanhol.



Visão Administrativa
Características da Visão Administrativa

Certificados de finalização de cursos.

Avaliação e acompanhamento do progresso dos alunos em cada 

módulo e em cada treinamentos.

Relatórios gráficos completos para que você saiba exatamente o 

que deve ser melhorado em determinado curso e em qual tempo.

Exporte os dados da sua plataforma planilhas dos mais diversos 

relatórios, matrículas dos alunos, lista de usuários por área de 

atuação e canal.
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Ferramenta de avaliação para testes de aprendizagem.

Ferramenta de pesquisa de satisfação onde você identifica 

exatamente onde deve melhorar.



Visão Administrativa
Características da Visão Administrativa

Indica se a aprendizagem melhorou o desempenho e a eficácia do 

seu ramo de negócios.

Mostra se os programas educacionais contribuíram para a melhoria 

dos indicadores de crescimento de sua empresa.

Customização dos portais.

Dashboard que apresenta o número de treinamentos ativos e quais 

os mais acessados, usuários ativos e on-line, upload e downloads 

efetuados na plataforma.
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Transmissão de Webinar ao vivo, com possibilidade de avaliação e 

geração de relatório.



Visão do Aluno
Características da Visão do Aluno

Ferramenta na nuvem em qualquer lugar a partir de seu desktop, 

smartphone ou tablete.

Acesso a todos os treinamento e-Learning, além de treinamentos 

presenciais e webinars.

Enciclopédia livre para apoiar ou ampliar a sua formação, podendo 

estar integrada com sua base de conhecimento.

Download do certificado e do histórico de notas quando há 

aprovação nos curso.
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Oferece opções de linguagem em: Português, Inglês ou Espanhol.



Base de Conhecimento
Espaço para cadastrar tutoriais que pode ser alimentada através da integração com 

sua base de conhecimento.
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Webinar
Possibilidade de transmissão de palestras, cursos ou qualquer outro conteúdo em formato de vídeo  em 

qualidade HD. Os participantes podem interagir através do chat, efetuar a avaliação de múltipla escolha 

elaborada pelo palestrante e preencher a pesquisa de satisfação no fim da apresentação. 
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Engaje clientes.
Fidelize clientes.
Reduza custos.
Tenha uma ferramenta de gestão do conhecimento dentro da 

sua empresa e forneça capacitação interna e externa.

Fidelize clientes através da capacitação, investir em um 

conteúdo personalizado e dinâmico, mantém o engajamento 

e poderá aumentar o uso do seu produto.

Reduza as chamadas de suporte com o fornecimento de 
treinamento para os clientes de como usar produto.
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Agende sua demonstração 
clicando aqui

http://www.kubolms.com.br/demonstracao
http://www.kubolms.com.br/demonstracao


Implantação
Atuamos como desenvolvedores de soluções para que o seu projeto de 

implantação da universidade coorporativa obtenha sucesso;

Forneceremos todo o suporte necessário para a funcionamento da sua 

universidade coorporativa;

Apoiamos você em todas as etapas do seu processo, desde a concepção até 

sua execução e acompanhamento das soluções educacionais;

Preparamos a sua equipe.
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contato@ndd.com.br

+55 (49) 3251 8000

www.kubolms.com.br


