
Educação, por si só, não é suficiente para mudar comportamentos e ter um impacto significativo nos resultados do 
negócio. A Plataforma Catalyst LRN é tudo o que você precisa para hospedar, entregar, rastrear e gerenciar seu programa 
de ética e compliance – permitindo que você dimensione valores e comportamentos em toda a empresa.

Nossa inovadora plataforma SaaS baseada na web é globalmente acessível e totalmente hospedada pela LRN. Ela inclui 
ferramentas para personalizar, implantar, monitorar e avaliar campanhas de educação online para melhorar a supervisão e 
o gerenciamento de riscos em toda a empresa. Ela integra perfeitamente as soluções de treinamento da LRN com opções 
de personalização e recursos sociais, proporcionando uma experiência de fácil navegação ao usuário, que oferece 
educação personalizada para cada funcionário. 

Com a Plataforma Catalyst LRN, a implementação e integração do programa são simples e fáceis. Ela suporta e reforça as 
melhores práticas de E&C, incluindo campanhas proativas de E&C em múltiplos canais, atestados e certificações baseados 
em confiança e verificação e educação direcionada a determinadas áreas de risco.

GESTÃO DE EDUCAÇÃO FLEXÍVEL

PLATAFORMA CATALYST LRN

Knowledge Service Provider™

SOLUÇÃO ABRANGENTE
Hospede e mantenha seu treinamento e conteúdo na 
Plataforma Catalyst LRN, ou integre com seu sistema de 
gestão de aprendizado.

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
Gerencie campanhas multicanais para que possa alcançar 
os funcionários onde quer que eles estejam.

RELATÓRIO
Produza relatórios e painéis para que você possa 
facilmente rastrear o progresso durante as campanhas.

CONTEÚDO ON DEMAND
Fácil acesso ao conteúdo com cursos que funcionam 
em qualquer dispositivo (celular, tablet, computador) e 
estão em conformidade com as diretrizes da Seção 
508 e WCAG AA.

FERRAMENTAS DE CERTIFICAÇÃO INTEGRADAS
Automatize o processo de obtenção de conhecimento e 
divulgação de políticas a funcionários. Inclui poderosas 
ferramentas de fluxo de trabalho e avaliação.

PERCEPÇÃO E ANÁLISE 
Avalie a proficiência do aluno, descubra as lacunas de 
conteúdo e tome medidas para mitigar riscos com a 
Plataforma de Análise de Dados da LRN.



www.LRN.com Knowledge Service Provider™

+55-11-3142-9789

/company/lrn

NEW YORK 
745 5th Avenue, 8th Fl
New York, NY 10151  
Direct: 646.862.2040

UNITED KINGDOM  
29 Lincoln’s Inn Fields,  
Holborn, London, WC2A 3EG
Direct: +44 207 611 9900

INDIA  
Nirlon Knowledge Park Block B6, 3rd Fl   
Goregaon East Mumbai, 400063
Direct: +91 22 6151

@lrn

PLATAFORMA DE INOVAÇÃO

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Nossa garantia de qualidade rigorosa vai além da entrega até a pós-implementação. Nós somos focados em resultados e 
regularmente avaliamos a eficácia das nossas ofertas, para que possamos nos ajustar e melhorar. Nossa última pesquisa 
com clientes mostra:

Ligue-nos gratuitamente: +55 11 3142-9789 para saber mais sobre nossa Plataforma Catalyst LRN e HOW®, nós podemos 
ajudar a sua organização a promover uma triunfante cultura de ética.

FERRAMENTA PERSONALIZADORA DE CURSO
Permite que você personalize seu treinamento, tornando 
suas políticas e áreas de risco particulares mais 
personalizadas e relevantes para a sua empresa. 

CATALYST OFFLINE
Oferece flexibilidade para alcançar os alunos offline e 
permite que eles aproveitem a experiência completa do 
curso. As conclusões do curso são capturadas localmente e 
sincronizadas com um clique na Plataforma Catalyst LRN.

CAMINHOS PERSONALIZADOS
Permite que você atinja diferentes usuários no mesmo 
curso usando uma abordagem de ramificação.

CATALYST CONNECT
Integre seu programa de ética e compliance em um único 
aplicativo, alavancando a Realidade Aumentada (AR) e a 
Inteligência Artificial (AI) para permitir que os funcionários 
tenham acesso ao conteúdo e ferramentas de que eles 
precisam para ajuda-los a tomar as decisões certas.

APRENDIZAGEM ADAPTATIVA
Fornece uma maneira para os funcionários com 
experiência em determinado tópico testarem seus 
conhecimentos, o que economiza tempo e aumenta  
o envolvimento.

MAPEAMENTO DE ATIVIDADE E INTERAÇÃO: AIM
Atribui automaticamente treinamento relevante nas áreas 
com os riscos mais comuns de E&C, baseado nas 
avaliações do local de trabalho feitas através deste 
sistema patenteado.
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AVALIAM SUAS EXPERIÊNCIAS
COMO BOAS A EXCELENTES

DIZEM QUE A PLATAFORMA
FORNECE A ORIENTAÇÃO

NECESSÁRIA PARA ENTREGAR
RESULTADOS EM MISSÃO

E PROPÓSITO

DIZEM QUE SUAS EXPERIÊNCIAS
DE APRENDIZAGEM AJUDAM A
COMPREENDEREM MELHOR OS

VALORES DA EMPRESA

http://www.lrn.com
https://www.linkedin.com/company/lrn

