• Diminuir o peso administrativo relacionado com a inserção e
tratamento de dados;
• Evitar situações de duplicação de informação;
• Facilitar o processo de registo e exportação da informação;
• Responder às várias necessidades do processo formativo
financiado e não-financiado, interno ou externo;
• Diminuir o tempo efectivo no carregamento dos dados;
• Utilizar a plataforma em qualquer local (acesso local ou via
internet);
• Exportar dados para diversas plataformas.

O QUE FAZ O in|FORMA (FUNCIONALIDADES):
• Permite criar e gerir projectos e planos de formação internos
e para clientes;
• Permite criar e gerir cursos (ANQ, IEFP e à Medida), acções,
formandos,colaboradores/formadores;
• Arquiva e associa documentos (Pdf, Doc, Xml, Jpg, ...);
• Faz a calendarização de cursos/acções (manual ou
automática);
• Possibilita a marcação de faltas e atribuição de notas;
• Emite e regista certiﬁcados, declarações e contratos;
• Processa pagamentos a formandos e formadores;
• Emite DTP`s (todas as componentes em diversos formatos);
• Exporta dados para o SIIFSE e SEIP;
• Permite exportação/conexão (PHC, Navision, D&C, Primavera);
• Emite Relatórios de Formação;
• Liga e integra com a plataforma e-learning (ex. MOODLE);
• Permite o controlo de pagamentos de inscrições dos
formandos (formação não financiada);
• Possibilita a gestão de salas, equipamentos e biblioteca de
manuais;
• Permite o controlo e gestão do cartão cliente;
• Pode ser utilizada por formadores em ambiente mobile ou web
(Sumários, Notas, Faltas);
• Permite inscrições onLine, com ligação ao site da sua
empresa;
• Possibilita divulgação e comunicação por SMS e e-mail
marketing (ex. e-goi).

PORQUÊ USAR O in|FORMA (BENEFÍCIOS):
• Torna mais eﬁciente a gestão do processo formativo;
• Mantém as equipas focadas na qualidade da formação e não
nos pormenores;
• Permite acesso à informação em qualquer lugar;
• Agiliza todo o processo formativo;
• Garante qualidade e uniformização da formação ministrada;
• Permite controlar em tempo real todas as etapas do processo;
• Disponibiliza informação centralizada e em segurança;
• Faz com que as equipas tenham mais capacidade para dar
resposta às solicitações dos clientes;
• Permite a gestão do imobilizado utilizado na formação;
• Cria e gere DTP´s personalizados pelo cliente;
• Exporta a informação para formatos que facilitam as suas
tarefas;
• Permite o envio de notiﬁcações para formandos ou formadores
(via sms ou e-mail);
• Permite a realização de campanhas segmentadas de email
marketing e mobile marketing;
• Recebe e trata com facilidade as inscrições provenientes do
seu site;
• Liga e carrega no site cursos para venda on-line;
• Apresentação de Mapas e Análises/Gráﬁcos;
• É uma plataforma evolutiva, atualizada e com funcionalidades
inovadoras.

• É uma ferramenta para divulgação e comunicação
(por email ou SMS individual ou por grupos);
• Tem possibilidade de acesso remoto;
• Integra com uma das melhores
plataformas de E-learning
do mundo (Moodle);
• Benefícia de KnowHow de um
parceiro com visão para a
gestão de centros de formação;
• É a plataforma escolhida
pela maioria dos centros de
formação, de referência, do país;
• Permite desenvolvimento
de opções e módulos à medida.
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O in|FORMA permite gerir de forma eficiente
todas as fases do processo de Gestão da
Formação conseguindo:

Alguns testemunhos dos nossos clientes:
ANJE
“A utilização da plataforma de Gestão da Formação in|Forma tem-se revelado um
fator fundamental na organização e eﬁciência do trabalho desenvolvido no âmbito da
gestão documental e operacional inerentes ao desenvolvimento de projetos de
formação.
Destacamos o rápido e funcional acesso a um conjunto integrado de reports de
execução que possibilitam um acompanhamento e monitorização on time do trabalho

in|FORMA

desenvolvido.”

Plataforma de apoio à gestão da Formação.
A aplicação, é uma solução que simpliﬁca todos os processos
de realização da formação, Externa/Interna,
Particular/Empresas, Financiada/não Financiada…

Nuno Ricardo
Coordenador Área FOCO, Associação Nacional de Jovens Empresários

CEPRA
“O CEPRA conseguiu grandes ganhos de eﬁciência com a interligação entre os
dados obtidos a partir do portal do CEPRA e a sua inserção automática no in|Forma,
que permite uma comunicação muito expedita com os candidatos a formandos e
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de formação muito eficaz.
Acresce à qualidade técnica das aplicações, a disponibilidade e eﬁcácia da
DIGITALGREEN para resolver qualquer problema que surja, aliada à busca constante de
novas soluções, que se antecipem às necessidades do CEPRA.”

Manualmente
Importação

empresas clientes, e, simultaneamente, um controlo do processo pedagógico das ações

António Caldeira

Projectos
Entidades
Cursos
Acções
Formadores
Formandos

Diretor, CEPRA

ITG
“A utilização do in|Forma veio permitir-nos uma verdadeira agilização de todo o
processo formativo, permitindo-nos controlar em tempo real todas as etapas do
processo e dessa forma dar uma resposta adequada às solicitações dos nossos
clientes. A isto temos que acrescentar a disponibilidade permanente da DIGITALGREEN

Formulários do DTP
Certificados de Formação
Listagens e Recibos de Pagamento
Relatórios de Formação
Importação/Exportação de Dados
Outros

Crystal-report

no esclarecimento e apoio em qualquer questão que nos surja.”
Rita d'Araújo

Excel

Diretora de Formação, Instituto Tecnológico do Gás

Word

MODATEX
“O in|Forma constitui-se para o Modatex uma ferramenta de trabalho universal e

Internet

versátil, assumindo-se como um vetor de diferenciação na nossa capacidade de
resposta que permite obter ganhos de eﬁciência e eﬁcácia interessantes.
É sem dúvida em excelente parceiro na nossa área de negócio.”
Sónia Pinto
Diretora, MODATEX
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