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As características descritas abaixo são alguns dos detalhes mais inquiridos sobre a solução 

AD EAD. Trata-se de uma solução para vídeo-aulas ao vivo e on demand, completamente 

adaptável para as necessidades de cada cliente. 

Tratando-se de uma versão simplificada, consulte os especialistas AD Digital no caso de 

dúvidas não mencionadas abaixo: + 55 (11) 3467-3353  

1. Sobre a Solução 

• Padrão de LMS (Learn Management System) SCORM (Sharable Content Object 

Reference Mode); 

• Transmissões utilizam tecnologia ABR (Adaptative Bit Rate); 

• Geração de instâncias distintas, de acordo com a necessidade do cliente; 

• Controle de sincronização entre todos os materiais que compõe a aula; 

• A transcrição/degravação dos vídeos em Português-BR na ferramenta acontece 

automaticamente e tem um índice de acerto de 80%, podendo ser sincronizada com o 

vídeo ou exportada em um arquivo .txt ou .docx. 

2. Usuários e contas 

• A solução tem capacidade de acolher um número ilimitado de usuários acessando 

simultaneamente; 

• Cada usuário pode ter um perfil ou grupo vinculado a si, com conteúdos 

personalizados aparecendo para cada grupo ou perfil; 

• O contato com os usuários pode se dar tanto de forma síncrona, através de chats, 

quanto de forma assíncrona, através de fóruns ou módulos de Q&A; 

3. Player 

O player pode ser configurado nas seguintes disposições: 

• Versão completa, com todos os materiais e vídeos disponíveis; 

• Versão vídeo fullscreen; 

• Versão material de apoio fullscreen; 

• Versão de Vídeo com miniatura do material de apoio; 

• Versão de Material de apoio com miniatura do vídeo. 
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4. Busca e Metadados 

• O sistema de busca localiza vídeos através de títulos, descrições, metadados, 

palavras-chave e transcrições; 

• As buscas realizadas ficam vinculadas ao perfil do usuário; 

• No caso de eventos ao vivo, os dados e informações do mesmo podem ser alterados 

sem com que ocorra a interrupção da transmissão; 

• No caso de eventos on demand, os dados e informações do mesmo podem ser 

alterados sem afetar a disponibilidade do vídeo. 

5. Eventos ao Vivo 

• Controle de volume, com opção de mutar o áudio; 

• Chat com participantes em tempo real, que pode ser moderado; 

• Função de Q&A, no qual usuários deixam perguntas que podem ser achadas 

facilmente e respondidas em vídeo; 

• Sessão de materiais de apoio, onde todos os materiais relacionados à sessão podem 

ser disponibilizados e acessados por usuários; 

• Inserção de metadados, títulos, descrições e etc. 

6. Eventos on Demand 

• Controle de pausa e reprodução; 

• Controle de volume, com opção de mutar o áudio; 

• Controle de legendas; 

• Chat com participantes em tempo real, que pode ser moderado; 

• Função de Q&A, no qual usuários deixam perguntas que podem ser achadas 

facilmente e respondidas em vídeo; 

• Sessão de materiais de apoio, onde todos os materiais relacionados à sessão podem 

ser disponibilizados e acessados por usuários; 

• Miniaturas dos slides utilizados como material de apoio; 

• Inserção de metadados, títulos, descrições e etc. 
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