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O EXAM – Plataforma on-line para automatização de geração, aplicação e correção de Exames e
Provas é a solução para apoiar a implementação de uma gestão estruturada das atividades das
organizações que necessitam de um ambiente totalmente web, com confiabilidade e segurança de
acesso aos dados dos inscritos, provas e notas. A solução disponibiliza módulos para gerenciamento
dos processos-chave, colaborando na aplicação eficiente dos recursos, otimizando procedimentos,
proporcionando agilidade, atendendo as regras e reduzindo o custo operacional.

DESCRITIVO DAS FUNCIONALIDADES

 Controle de Exames/Provas / Eventos












Inscrições
Formas de pagamentos
Solicitações
Editais
Usuários envolvidos
Locais disponíveis para o evento
Configuração de prova (Gabarito, Caderno resposta,
Corretores, ...)
Cronograma do Evento
Disponiblização de documentos (internos e externos,
configuração de público)
CheckList (configuração de tarefas dos usuários / Locais
do evento)
Rotina para migrar dados de outro evento (Usuários,
Solcitações, Locais,...).




Manutenção de solicitações recebidas por evento.
Configuração de responsáveis por solicitação (usuário
responsável por responder determinadas solicitações).
Envio de email de respostas.
Relatório de solicitações por evento.

Manutenção de isentos por evento.
Geração de códigos para inclusão de inscritos isentos.
Relatório de isentos por evento.

 Tipos de Solicitações







Cadastro de tipos de solicitações.
Configuração de tipos de solicitações por evento.
Tradução dos tipos de solicitações em multilinguage
Relatório de tipos de solicitações.

Locais




Cadastro de Locais para o sistema.
Configuração de Locais por evento.
Relatório de Locais e contatos
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Configuração de provas por evento.
Configuração de gabaritos.
Configuração de Disciplinas por prova.
Configuração de Peso das questões de prova.
Upload de Listas de presença.
Geração de cadernos de resposta com QR code para
identificação por página.
Leitura de arquivos de cadernos de resposta.
Configuração de corretores.
Atribuição de notas por questão.
Página de consulta de notas para os inscritos.
Relatório de Corretores por questão Relatório de
Controle de Materiais enviados por local (lista de
presença, Cadernos de resposta, ...).





Geração dos cadernos de resposta com QR Code
para identificação.
Gerar a lista de presença com QR Code para
Identificação para assinatura.
Lista de inscritos com locais de prova.
Validação de aquivo de cadernos de resposta.

 Contatos

 Isentos












Página com validação dos dados da inscrição.
Disponibilização de métodos de pagamento.
Relatórios de inscritos.
Disponibilização de páginas em multilanguage
(Português, Inglês e Espanhol)

 Solicitações










 Rotinas

 Inscrições





 Provas








Configuração de página para contato com a
administração ou responsável por determinado
assunto.
Envio de email para o responsável.
Resposta para o solicitante via e-mail.
Geração de protocolos para registrar as conversas.
Histórico de conversas relacionadas.

 Tarefas





Configuração de tarefas por evento.
Envio de tarefas para usuários e locais.
Envio de email de tarefas para usuários/locais com
pendência de tarefas.
Disponibilização de página de conclusão de tarefas.

 Comunicação




Controle de todos os emails enviados pelo sistema.
Registro de Status dos emails enviados.
Relatório de emails.
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 Notificações



 Controle de acesso

Envio de notificações em massa para inscritos (aviso de
pagamento, Inscrito pagos e isentos...).
Notificações para Associadas e Locais do evento.





 Templates




Templates editáveis no sistema.
Relatório de templates.
Templates para: Disponibilização de notas para
inscritos e assunto por contato, checklist, listas de
presença,...

 Gráficos




 Controle de Usuários




Cadastro de usuários do sistema.
Perfil de acesso para usuários.
Relatório de usuários.

Personalização de acesso pelo administrador.
Registro de utilização do sistema LOG (Login,
Inserção, Edição,...).
Histórico de edição de dados por registro.



Gráficos por tipo de pagamento (Isentos, Boleto,
Cartão, ...) por evento.
Gráficos de Questões (Corrigidas e não corrigidas)
por evento.
Gráficos de inscritos por local (Pagos e isentos) por
evento.
Todos os gráficos disponíveis nas visões: Tabela,
Colunas, Pizza, Barras, ..

 Google Analytics


Integração com o Google Analytics para análise
estatística de acessos por página.

EXEMPLO DE TELA DA PLATAFORMA EXAMES
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