
Impulsione a adoção de seus produtos oferecendo aos 
clientes fácil acesso a treinamento na Web. Instrua seus 
parceiros de canal e representantes de campo regularmente, 
para que tenham sempre as informações mais atualizadas. 
Treine os funcionários no mundo todo para melhorar as suas 
habilidades ou introduzir ao mercado iniciativas que gerem 
receita com mais rapidez. Qualquer que seja seu objetivo 
de treinamento, o WebEx Online Classroom vai ajudá-lo a 
proporcionar uma experiência de treinamento excepcional.

Atraia alunos com um ensino dinâmico e interativo. 
Compartilhe apresentações convincentes, módulos de 
streaming de mídia ou vídeo em tempo real e permita que 
seus convidados também demonstrem aplicativos. Organize 
laboratórios práticos para que os alunos possam praticar e 
revisar conteúdos antes, durante ou depois das sessões de 
treinamento. Controle o desempenho com ferramentas de 
teste, pontuação e pesquisas eficientes. Depois, aproveite o 
seu investimento criando um arquivo digital de sessões de 
treinamento para estudo individualizado sob demanda.

Reduza custos e aumente receitas. 
Forneça treinamento para qualquer pessoa, em qualquer lugar, 
sem gastar seu orçamento com aluguel de salas e viagens. 
Você poderá até mesmo transformar o seu programa de 
treinamento em um centro estratégico de receitas, utilizando 
os recursos de e-commerce para registro e pagamento do 
WebEx Online Classroom. 

Conte com a WebEx para um serviço  
seguro e escalável. 
O WebEx Training Center é fornecido sob demanda pela 
WebEx MediaTone™ Network. Não é necessário nenhum 
software ou hardware novo, facilitando a implementação 
e a escalabilidade à medida que as suas necessidades de 
treinamento aumentarem. A MediaTone Network oferece uma 
confiabilidade superior a 99,99%, bem como uma segurança 
sólida. As suas informações nunca são armazenadas 
permanentemente em nossos servidores e a criptografia AES 
e SSL de 128 bits assegura a privacidade e a segurança de 
todas as suas sessões de treinamento. Além disso, a WebEx 
possui certificações SAS 70 e WebTrust™.

Reduza os custos de entrega em tempo real e sob  
demanda com a sala de aula on-line mais interativa  
do mercado. Transforme todas as aulas em um  
sucesso com o WebExTM Training Center Online Classroom.

Atraia alunos com ensino on-line interativo  
e multimídia.

Faça questionários, pesquisas e teste alunos 
para assegurar a retenção das informações  
e controlar a produtividade.

Corte custos com viagens e locação de salas de 
seu orçamento de treinamento.

Crie e gerencie conteúdos multimídia para 
facilitar o fornecimento e acesso sob demanda.

Aumente oportunidades de negócio e receitas.

Com apenas dois treinadores e o WebEx Training Center, 
nossa filial de varejo treinou 2.300 funcionários de 68 
escritórios em todo o mundo em apenas 3 semanas.
— Sandy Kennedy Zachman, Gerente de Treinamento Corporativo,  
 New Century Mortgage Corporation

Proporcione uma experiência  
de sala de aula atrativa e completa  
em um navegador da Web. 

Training Center
Online Classroom

http://www.webex.com/solutions/e-learning-svc.html
http://www.webex.com.br


O WebEx Training Center Online Classroom é atualizado com 
regularidade para atender as mais recentes necessidades de 
compatibilidade do sistema. 
Visite nosso site em www.webex.com.br para obter a 
listagem atual dos requisitos de sistema.

Idiomas suportados: 
Inglês, Espanhol, Português, Francês, Alemão, Japonês, 
Chinês (simplificado e tradicional) e Coreano.

Consulte informações adicionais  
sobre o WebEx Training Center  
e outros aplicativos de reunião na  
Web em www.webex.com/applications.

Proporcione uma experiência  
de aprendizagem on-line atraente  
utilizando recursos eficazes.

PowerPanels™ 
Forneça exibições em tela cheia aos alunos, enquanto gerencia suas 
sessões de treinamento nos bastidores, utilizando painéis flutuantes para 
controlar as atividades dos convidados, responder perguntas no bate-papo 
e examinar os resultados de pesquisas.

Conteúdo de treinamento multimídia 
Atraia alunos com apresentações PowerPoint™ completas com animações, 
transições, Flash™ , objetos 3D e streaming de vídeo.

Compartilhamento de informações 
Compartilhe documentos, faça demonstrações de software e esquematize 
idéias em um quadro branco, em tempo real. Aumente o interesse inserindo 
dados e fazendo anotações de forma dinâmica. 

Laboratório prático  
Conecte alunos remotos com computadores  
remotos, aplicativos e simulações antes, 
durante ou depois de sessões de treinamento, 
em tempo real, para reforçar a aprendizagem 
com atividades práticas.

Sessões de breakout 
Promova a aprendizagem ativa conduzindo 
várias atividades colaborativas e simultâneas 
com grupos pequenos. Os treinadores podem  
"andar pela sala" e ver o que cada grupo está 
fazendo. 

Perguntas e Respostas (P&R) 
Impulsione a interação com perguntas e respostas por tópicos, mostrando  
perguntas e as respectivas respostas.

Múltiplos membros de equipe 
Maximize a produtividade. Traga treinadores de diferentes locais para um  
treinamento colaborativo.

Integração de streaming de vídeo 
Envolva os treinadores e melhore a interação compartilhando vídeo direto de uma 
câmera ou webcam. 

Telefonia integrada 
Escolha teleconferência global paga ou gratuita, com opções de chamada de entrada, 
retorno ou VoIP. 
Integração com o Microsoft® Outlook™ 
Simplifique o agendamento utilizando processos empresariais existentes.

Suporte para APIs e padrões 
Expanda os seus investimentos em tecnologia de aprendizagem e assegure 
interoperabilidade.

Teste e avaliação 
Avalie a compreensão, controle os desempenhos individuais e compartilhe  
as respostas corretas em uma sessão. Tire proveito de bibliotecas baseadas  
na Web para treinamento antes e após a sessão.

Questionários e pesquisas 
Avalie a eficácia da sessão e colete comentários para futuras sessões.

Registro e relatórios   
Simplifique o registro nas sessões e controle a participação com facilidade.

Suporte multiplataforma 
Proporcione aos treinadores e aos alunos a capacidade de participar a partir de 
diferentes ambientes. A WebEx oferece suporte aos sistemas operacionais Windows, 
Mac, Linux e Solaris. 

Gravação e reprodução 
Grave sessões de treinamento para reutilização e revisão. Apresente gravações nas 
sessões em tempo real ou publique-as, para que os alunos reproduzam quando lhes  
for conveniente. 

Módulo sob demanda 
Obtenha tudo o que você precisa para criar, gerenciar, fornecer e acessar  
o treinamento sob demanda. Visualize as sessões em um player fácil de usar,  
com recursos inteligentes de pesquisa, controle detalhado, recursos de transferência  
de arquivos e testes integrados.

e-Commerce automatizado 
Crie programas geradores de receitas com registro e pagamento online.
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PowerPanels flutuantes permitem ao treinador visualizar  
a lista de convidados, P&R e outras atividades de aula  
on-line, mas ficam invisíveis para os alunos.

Os alunos obtêm uma exibição atraente em tela cheia, 
com uma barra de ferramentas discreta para navegação.  
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