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1	–	INTRODUÇA- O	

Neste	manual	o	aluno	terá	instruções	gerais	de	acesso	ao	portal	EAD	CONEXOS	e	também	as	instruções	de	utilização	
do	mesmo.			

Este	manual	 tem	 caráter	 orientativo	 para	 os	 alunos	 que	 estão	 fazendo	 cursos	 avulsos	 para	 uma	 empresa	 que	 já	
possui	o	Sistema	Conexos	implantado,	ou	mesmo	para	uma	empresa	que	está	iniciando	o	processo	de	implantação	
com	a	utilização	do	EAD.	

Também	iremos	tratar	sobre	como	criar	um	ambiente	para	o	estudo	favorável	e	dar	sugestões	de	estudo	para	poder	
tirar	melhor	proveito	dos	cursos	adquiridos	no	EAD.	

	
2	–	COMO	ESTUDAR?	

Como	auxílio	da	Plataforma	WEB	do	EAD	é	possível	 realizar	 seus	estudos	em	vários	 lugares,	 até	mesmo	em	casa,	
porém	vale	ressaltar	que	a	prática	das	 informações	que	são	mencionadas	nos	cursos	é	essencial	para	a	fixação	do	
aprendizado	e	até	mesmo	a	adequação	das	atividades	da	empresa	ao	sistema	e	vice-versa.	

Assim	a	prática	dos	Estudos	para	o	EAD,	principalmente	para	os	clientes	que	estão	em	Implantação,	requer	um	plano	
de	Estudos,	definindo	a	ordem	das	etapas	de	módulos	a	serem	cumpridas	e	os	horários	que	poderão	ser	feitos	os	
cursos	sem	que	as	atividades	diárias	do	serviço	 interfiram	no	desenvolvimento	dessas	atividades	de	estudo,	 isso	é	
muito	 importante,	 pois	 você	 estará	 aprendendo	 a	 desenvolver	 o	 seu	 conhecimento	 na	 sua	 futura	 plataforma	 de	
trabalho.	

Vamos	abordar	alguns	tópicos	para	poder	auxilia-los	para	um	melhor	aproveitamento.	

1- Como	devo	me	preparar	para	estudar?	
	
Escolha	um	ambiente	aonde	você	possa	ter	controle	de	alguns	fatores	como:	
*	Luminosidade	(não	ficar	ambiente	com	baixa	intensidade	de	luz);	
*	Som:	procure	utilizar	um	bom	fone	de	ouvido	para	ouvir	as	aulas	(evitar	barulhos	que	possam	distraí-lo);	
*	Internet	com	boa	velocidade	(como	todo	nosso	conteúdo	é	on-line	tanto	os	vídeos	quanto	o	material	da	
nossa	Wiki);	
	

2- Direcionamento	de	estudos:	

*	Monte	um	plano	de	estudo	com	os	dias	e	os	horários	que	você	poderá	estudar.	
*	Faça	anotações	com	resumos	e	tópicos	que	foram	tratados	nos	vídeos	e	nos	manuais	para	poder	colocar	
em	prática	e	mesmo	servir	de	roteiro	de	testes.		
*	 Estude	 os	 cursos	 de	 formas	 correlacionadas,	 mas	 em	 uma	 ordem	 que	 o	 conhecimento	 seja	 possa	 ser	
aplicado	no	sistema	na	ordem	em	que	possam	ser	realizados	os	testes.	
	
Dessa	forma	sugerirmos	que	os	cursos	sejam	feitos	em	uma	ordem	conforme	sugeridos	abaixo,	no	caso	de	
implantação	do	sistema	via	EAD:		
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1-						Administração	do	Sistema;	
2-						Contábil;	
3-						Fiscal;	
4-						CRM	Comex;	
5-						Distribuição;	
6-						Operacional	Comex	com	Despacho	ou	Opercaional	Comex	sem	Despacho;	
7-						Faturamento;	
8-						Financeiro	A	Pagar;	
9-						Financeiro		A	Receber;	
10-				Trade	Finance;	
11-				Tesouraria;	
	
Essa	ordem	sugerida	é	refletida	no	Cronograma	de	estudo,	pois	cada	curso	vai	preparando	o	sistema	para	
que	os	testes	possam	ser	feitos.	
Exemplo:	 O	 curso	 de	 Administração	 do	 Sistema,	 ensinar	 a	 realizar	 o	 cadastro	 de	 usuários	 no	 sistema	 e	
instalar	o	sistema	nas	estações	de	trabalhos.	
Com	 os	 usuários	 criados	 e	 o	 sistema	 instalado	 no	 sistema	 nas	 estações	 dos	 usuários	 o	 treinamento	 do	
Contábil	 poderá	 ser	 iniciado,	 permitindo	 assim	 que	 os	 usuários	 pratiquem	 os	 estudos	 do	 seu	 curso	 no	
sistema.	
	

3- O	que	devo	treinar	no	Sistema	para	firmar	o	meu	Conhecimento?	
Para	a	implantação	do	sistema,	indicamos	que	seja	feita	uma	reunião	de	alinhamento	com	todos	os	setores	
existentes	na	empresa,	para	repassar	o	cronograma	de	implantação	envolvendo	todas	as	datas	para	estudo	
e	para	a	Virada	do	sistema.	
	
Indicamos	 que	 sejam	 escolhidos	 processos	 no	 caso	 de	 empresa	 de	 importação/exportação	 para	 que	 os	
mesmos	sejam	refeitos	no	sistema	até	o	fechamento	dos	mesmos	no	financeiro/contábil.	
	
Caso	a	empresa	tenha	um	perfil	de	distribuição,	 indicamos	que	sejam	realizadas	operações	padrões,	como	
processo	de	compra,	emissão	de	pedidos	via	site,	emissão	de	pedidos	manualmente,	faturamento		baixa	de	
contas	a	receber	e	a	pagar.	
	

4- A	certificação	poderá	feita	a	qualquer	momento?	
Quando	 iniciamos	 um	 curso	 temos	 sempre	 um	 objetivo	 em	 mente	 que	 seria	 a	 obtenção	 de	 um	
conhecimento	e	a	aplicação	do	mesmo	de	forma	satisfatória	no	sistema.	
	
Ao	 completar	 todas	 as	 etapas	 de	 um	 curso	 ao	 final	 do	mesmo	 será	 feito	 a	 emissão	 de	 um	 certificado	 de	
conclusão	do	mesmo,	 porém	este	 certificado	não	o	 qualifica	 como	um	usuário	 habilitado	para	 o	 sistema,	
para	que	o	usuário	possa	ser	qualificado	o	mesmo	deverá	fazer	um	prova	de	certificação.	
	
Indicamos	que	a	prova	de	certificação	não	seja	feito	em	tempo	muito	longo	após	a	conclusão	do	estudo	do	
curso,	 lembrando	que	o	conteúdo	das	provas	além	dos	vídeos	estão	abordados	também	nos	manuais	que	
estão	relacionados	em	nossos	cursos.	
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3	–	COMO	ACESSAR	O	EAD?	

1	-	Para	acessar	o	portal,	abra	seu	navegado	de	internet	e	acesse	o	link:	ead.conexos.info	

2	-	Você	verá	a	página	abaixo:	

	

3	-	Se	você	já	possui	usuário	e	senha,	basta	clicar	no	botão	“ACESSAR”,	em	seguida	entre	com	seu	usuário	e	senha,	
normalmente.	

	

	

4	–	Caso	você	não	possua	usuário	e	senha	de	acesso,	temos	algumas	opções.	

4.1	–	Caso	seja	um	cliente	que	adquiriu	o	Sistema	com	a	implantação	via	EAD,	os	cursos	estarão	liberados	para	a	sua	
empresa	 conforme	 o	 contratado	 e	 disponibilizados	 conforme	 a	 senhas	 e	 o	 usuário	 de	 acesso	 de	 acordo	 com	 o	
informado	pela	Empresa.	

4.2	 -	Se	você	 já	é	um	cliente	da	Conexos	pode	clicar	em	CRIAR	UMA	CONTA,	na	parte	superior	do	site.	Você	será	
redirecionado	a	um	formulário	o	qual	deve	seguir	as	instruções	de	preenchimento.	Ao	final	o	site	irá	informar	sobre	
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o	envio	de	um	e-mail	para	confirmação,	com	isso	acesse	o	seu	e-mail	e	clique	no	link	enviado	para	poder	ter	acesso	
ao	portal.	Após	isso	você	pode	acessar	normalmente.	

4.3	–	Se	algum	curso	foi	sugerido	a	você	via	Help	Desk	ou	por	algum	contato	junto	a	Conexos,	nós	podemos	fazer	sua	
inscrição	 por	 aqui.	 Isso	 será	 feito	 conforme	 contato	 por	Help	Desk	 e	 nosso	 setor	 administrativo	 irá	 auxiliar	 neste	
ponto.	Posterior	e	isso	o	acesso	pode	ser	feito	normalmente,	conforme	item	4.	

	
4	–	ESCOLHA	DE	UM	NOVO	CURSO	(DIRETAMENTE	PELA	PLATAFORMA)	
Ao	fazer	o	LOGIN	em	nosso	site	você	verá	sua	página	inicial,	conforme	imagem	abaixo,	para	escolher	e	se	inscrever	
em	um	novo	curso	siga	os	passos	a	seguir:	

1	–	Clique	no	ícone	Cursos,	dentro	do	menu	NAVEGAÇÃO:		

	

	

2	–	Clicando	em	CURSOS,	você	terá	acesso	a	toda	nossa	grade	de	cursos,	pode	ser	utilizada	a	barra	de	rolagem	para	
navegar	entre	os	cursos.	

	

	

3	 –	 Escolha	 o	 curso	 que	 deseja	 se	 inscrever	 e	 clique	 sobre	 o	 nome	 dele,	 vamos	 selecionar	 aqui	 o	 curso	 “ERP	
CONEXOS	–	Administração	do	Sistema”:	
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4	–	A	opção	de	pagamento	via	site	é	exclusivamente	via	conta	do	PayPal.	realizando	o	pagamento	do	curso	por	essa	
modalidade,	o	mesmo	será	liberado	dentro	de	alguns	minutos,	após	confirmação	do	pagamento.	O	curso	pode	ser	
feito	normalmente,	porém	nosso	setor	administrativo	irá	entrar	em	contato	para	coleta	dos	dados	necessários	para	
faturamento.	

5	–	Caso	você	não	possua	conta	do	PayPal,	deve	entrar	com	contato	com	nosso	setor	administrativo,	através	do	e-
mail	adm@conexos.inf.br	ou	por	telefone	(27)3211-1162.	Lembrando	que	o	contato	também	pode	ter	sido	iniciado	
via	Help	Desk,	isso	dispensa	a	necessidade	de	envio	de	e-mail	ou	uso	do	telefone,	a	não	ser	que	seja	necessário.	

	

	

	
5	–	FAZENDO	O	CURSO	

Após	a	confirmação	do	pagamento	o	curso	será	 liberado	para	o	usuário.	A	 interface	do	curso	é	conforme	 imagem	
abaixo:	

	

1	–	Para	iniciar	o	curso,	siga	com	a	leitura	de	todos	os	tópicos.	Cada	curso	se	diferencia	em	quantidade	de	tópicos,	
dependendo	da	quantidade	de	conteúdo	e	complexidade	do	módulo	do	sistema.	

2	 –	 É	 importante	 lembrar	 que	 cada	 etapa	 de	 um	 curso	 é	 liberada	 de	 acordo	 com	 a	 conclusão	 das	 atividades	 de	

Qualquer	dúvida	durante	o	processo	de	inscrição	ou	utilização	poderá	ser	reportada	a	Conexos,	nossa	equipe	estará	
disponível	para	lhe	ajudar.	
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etapas	 anteriores,	 existem	 duas	 formas	 de	 identificar	 a	 conclusão	 de	 uma	 atividade,	 manual	 ou	 automática.	 A	
conclusão	manual	 geralmente	é	 feita	em	atividades	 cujo	o	 texto	está	presente	diretamente	na	 tela	do	 curso	 sem	
necessidade	de	abrir	um	link.	Veja	na	imagem	abaixo	o	exemplo	de	uma	atividade	para	conclusão	manual:	

	

3	–	Repare	no	destaque	vermelho	da	imagem	>	Ele	é	o	chamado	“INDICADOR	DE	CONCLUSÃO”	e	está	presente	em	
TODAS	as	atividades	dos	cursos.	Em	atividades	como	a	da	imagem	acima,	um	texto	em	tela,	ele	será	acionado	pelo	
usuário	(aluno)	de	maneira	manual	–	isso	indica	que	a	atividade	foi	CONCLUÍDA.		Dependendo	do	curso	as	atividades	
subsequentes	só	serão	liberadas	após	marcar	a	atividade	como	concluída.	

	

	

4	–	A	marcação	automática	por	sua	vez	é	 feita	geralmente	em	atividades	“LINK”	ou	em	“Questionários”.	O	ato	de	
visualização	 identifica	 a	 conclusão	 da	 atividade.	 Uma	 dica	 é	 verificar	 o	 campo	 de	 conclusão	 conforme	 imagem	
abaixo:	

	

	

	

Quando	for	indicação	automática	o	usuário	deverá	visualizar	a	atividade	ou	se	for	um	questionário	deverá	obter	nota	
de	aprovação.	

	
6	–	SOLICITAÇA- O	DE	SENHAS	EM	ATIVIDADES	

Em	 duas	 situações	 de	 atividades	 de	 cursos	 será	 solicitada	 senha	 para	 visualização,	 o	 link	 de	 Vídeos	 e	 o	 link	 de	
Manuais	WIKI.		A	senha	está	disponível	no	Menu	Navegação	>	Paginas	do	Site	>	Senhas	

É	de	responsabilidade	do	usuário	(Aluno)	marcar	a	atividade	como	Concluída,	por	isso	não	temos	controle	do	nível	
de	aproveitamento	da	atividade.	Cabe	ao	aluno	ter	consciência	dessa	marcação	apenas	se	ele	realmente	entender	a	

explicação	da	atividade	para	garantir	o	real	aproveitamento	do	curso.	

Nem	toda	atividade	de	LINK	ou	Questionário	será	de	marcação	automática,	essa	definição	fica	a	cargo	do	professor	
que	confeccionou	o	curso.	

INDICADOR	DE	CONCLUSÃO	MANUAL	

INDICADOR	DE	CONCLUSÃO	AUTOMÁTICA	
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1	–	Para	links	de	Vídeos,	basta	digitar	a	senha.	

	

	

2	–	Para	links	de	Manuais,	o	acesso	é	feito	com	usuário	e	senha	SEMPRE	EM	CAIXA	ALTA:	

	

	

	
7	–	EMISSA- O	DE	CERTIFICADO	

Após	a	conclusão	de	todas	as	atividades	do	curso	você	será	liberado	para	emitir	seu	certificado.		

Lembrando	que	nós	temos	basicamente	dois	modelos	de	cursos.	Os	cursos	de	módulos	do	sistema	e	os	cursos	de	
certificação,	que	possuem	apenas	o	questionário	referente	ao	módulo	do	sistema,	onde	o	Aluno	será	efetivamente	
avaliado	quando	ao	seu	aprendizado.	Os	cursos	de	Certificação	possuem	valores	específicos	e	são	pagos	a	parte.	

	

1	–	Para	emitir	o	certificado,	clique	no	ícone	de	“CERTIFICADO”	no	final	do	curso.	
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2	–	Será	aberta	a	tela	abaixo,	clique	em	“Obter	Certificado”:	

	

	

3	-		O	certificado	poderá	ser	impresso	pelo	aluno.	

	

	

	
		
	
	

									
				
	


