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Novas funcionalidades
no seu ecossistema.
Evoluir é fundamental.



Agenda do aluno
Seu aluno não vai mais perder

nenhum compromisso.



Este recurso permitirá

que seu professor agende

atividades diretamente

aos seus alunos.

Agora, seu aluno,
sempre em dia!



Nova Fábrica de Cursos
Mais simples, mais dinâmica:
crie cursos muito mais rápido!



Turmas

Associe pacotes de

disciplinas às turmas

Pacote de Disciplinas

Monte suas grades de aula.

Aula ao vivo

Configure suas

aulas ao vivo,

com data e hora.

Disciplinas

São os cursos livres

ou disciplinas atuais

da sua instituição.

Cursos

Aqui você inclui todos

os seus cursos

cadastrados no MEC

podendo utilizar

esta nomenclatura

nos relatórios do aluno.



Aula ao Vivo
Encante seus alunos e professores



Realize aulas ao vivo com facilidade e segurança,

com muitas ferramentas à sua disposição

para total controle da aula:

Restringir participantes

Registrar participantes

Mutar usuários

Adicionar notas

Acesso com Reconhecimento Facial

Eleger um assistente de aula

Remover e adicionar usuários

Gravação da aula

Compartilhamento de tela

Chat

Sem limite de tempo

Sem limite de participantes

*Versão Beta (em fase de testes). Para gravações de aula, e outras questões, consulte nosso suporte.



Reconhecimento Facial
Garanta mais segurança, confiabilidade e economia

em todo seu projeto educacional.



+ segurança 
+ praticidade
+ economia

A Educação foi um dos setores que mais se transformou

durante a pandemia. Para ter maior chance de sucesso

no mercado, investir em tecnologia é fundamental

para todas as instituições de ensino. O uso de tecnologia

como aliada, deixou de ser uma opção para ser um fator

decisivo de competitividade e sobrevivência.

Para garantir mais segurança e economia em toda

operação da sua instituição, a DRM Educação

traz mais uma inovação para sua escola:

sistema de reconhecimento facial.

*Para todos os clientes no Plano Profissional, é garantido 500 sessões de reconhecimento por mês gratuitamente. Verifique condições comerciais com seu consultor.



Meu site

Mais simplicidade e fluidez 
na personalização e gestão do
seu e-commerce educacional



Olá, DRM

Acesso ao site

Aqui você visualiza

seu site online

Up-load Imagens

Suba suas imagens

e personalize seu

e-commerce

Administração

Otimize e gerencie

seu site, incluindo

Google Tag Manager 

CRM
Integre suas campanhas

à plataforma e faça gestão 

e acompanhamento 

de seus leads.

Integração Boa Bolsa

Ofereça cursos gratuitos e

confira descontos e repasse

para seus embaixadores

e-commerce

Crie cupons de desconto, políticas de preço,

gerencie produtos e acompanhe suas vendas.

Páginas extras

Crie páginas personalizadas

para turbinar suas vendas

Página principal

Organize seus cursos,

personalize banners

e outras customizações:

sua home com a sua cara!



Meus projetos

Seus projetos em tempo real
com total transparência



Num mundo empresarial cada

vez mais rápido e dinâmico,

uma gestão a vista é fundamental.

Para isso, a DRM disponibiliza a você

seu novo recurso "MEU PROJETO". 

Agora, você pode acompanhar

toda a implementação de nossas

soluções para seu negócio

em tempo real. 



Disciplinas Optativas
Mais autonomia aos seus alunos.



Access 2016    Excel 2016   PowerPoint 2016

Escolha seus cursos optativos
Atenção: Para continuar, você deve escolher itens2 

Olá Evandro

Seu aluno agora

pode escolher quais

cursos optativos

poderá fazer

Agora é só escolher,

se matricular e estudar.



Construtor de sites
Liberdade para personalizar 
páginas com mais opções



Com o novo recurso

 ganheConstrutor de Sites

liberdade para personalizar 

páginas com mais opções 

e facilidade dentro do 

seu e-commerce.



Mais que sistema,
seu ecossistema.

www.drmeducacao.com.br


