
Soluções de gerenciamento 
pedagógico e tecnológico 
para a Educação



Garantir um sistema 

educativo eficiente e de

qualidade é uma tarefa 

fundamental para qualquer 

Estado ou Organização. 

Potenciamos alunos e professores com  
as ferramentas fundamentais para uma 
maior produtividade no processo de ensino 
aprendizagem! Disponibilizamos a gestores 
e decisores um controle centralizado das 
frequências de uso e outras estatísticas para 
uma gestão mais eficiente!  

Facilitamos o suporte de TI com sistemas 
automatizados e à distância! 



Aplicativo de gestão de equipamentos que permite recolher 
informação dos equipamentos, garantindo desta forma 
o monitoramento e um uso mais eficaz e produtivo da
tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem.

Serviço de gestão de equipamentos que centraliza toda a 
informação proveniente de equipamento através do sistema 
wiMonitor possibilitando uma gestão mais adequada da rede 
de ensino, um suporte mais eficaz e a padronização de políticas 
de uso e acesso (tanto de software como de hardware). 

• Ferramenta de inventário* da infraestrutura informática,
com registo de características de hardware e software
dos equipamentos e sua localização (unidade escolar/
administrativa);

• Ferramenta de registo de utilização* dos equipamentos
com recolha de informação de forma individualizada,
quanto: ao seu estado (ligado ou desligado), número
de acessos, tempos de uso, dados de rede, listagem de
links acessados, listagem de ferramentas e/ou aplicativos
utilizados;

• Garantia de armazenamento de dados, quando em modo
offline, com respectivo sincronismo automático, assim
que detectada Internet;

• Ferramenta de restauro de configuração padrão da máquina
em cada reinicialização (garantia de mais segurança, maior
padronização e prontidão para uso);

• Sistema de atualizações automáticas de software e
drivers diretamente da Internet que inclui upgrades de
versões, instalação de novos aplicativos e mudanças de
configuração; sem necessidade de intervenção do usuário
e com ferramentas de agendamento de horário para
intervenção.

* sincronizado com servidor central de dados – wiControl (hospedado no cliente);

• Sistema centralizado através de serviço WEB com
dashboard simples e intuitivos com relatórios por: locali-
zação geográfica, estado (ligado/desligado) dos equipa-
mentos, tempos de uso e tempos de inatividade, listagem 
de acessos a links WEB e aplicativos;

• Sistema de alertas em caso de violação de uso dos
equipamentos,

• Relatórios analíticos e estatísticos de uso dos equipamentos
em função das variáveis recolhidas no sistema (localização 
geográfica; tipo de uso; tempos de uso; unidade escolar/
administrativa).

wiMonitor wiControl

Solução de Gerenciamento de dispositivos nas escolas

Recolha os dados, gerencie os equipamentos. 
Analise os resultados.

Monitorar

Idioma: Português de Portugal; Português do Brasil; Inglês e Espanhol; 
Manuais: Português de Portugal; Português do Brasil; Inglês e Espanhol;
Sistema Operativo: Microsoft Windows 



A integração de tecnologia em contexto de sala de aula 
necessita de ferramentas que possibilitem a professores 
e alunos a utilização pedagógica da tecnologia. Através 
do WiConnect o professor tem à disposição ferramentas 
de monitorização, interação, controle, gestão e diag-
nóstico que motivam e captam a atenção do aluno, 
ao mesmo tempo em que se promovem processos de 
aprendizagem significativa.

wiConnect

Solução de Controle e Monitoramento 
de dispositivos em sala de aula

Capte a atenção dos seus alunos.
Comunique e monitorize a sua sala de aula.

Ensinar

Idioma: Português de Portugal; Português do Brasil; Inglês e Espanhol; 
Manuais: Português de Portugal; Português do Brasil; Inglês e Espanhol;
Sistema Operativo: Microsoft Windows 

Desenvolvido de acordo com princípios pedagógicos, 
o software wiConnect revoluciona a forma como
o aluno e o professor do século XXI interagem,
comunicam e constroem conhecimento.



• Bloqueio de computador, teclado, mouse e portas usb;

• Bloqueio de tela, de som e Internet (individual ou em 
grupo);

• Sistema de configurações de restrições a páginas Web 
e ou aplicativos;

• Encerramento remoto de aplicações e páginas Web;

• Encerramento remoto dos computadores dos alunos;

• Difusão da área de trabalho do professor para os alunos 
e de um aluno para todos os alunos;

• Interação e controle do professor no ambiente do aluno 
e do aluno no ambiente do professor;

• Visualização individual ou em grupo do ambiente de 
trabalho dos alunos (ordenação por default, por grupos 
ou por critério do professor);

• Envio de atividades ou tarefas para todos os alunos, 
individualmente ou grupos de alunos (com descritivos e 
anexos);

• Envio de arquivos de vídeo e reprodução sincronizada 
em todos os dispositivos;

• Partilha de arquivos em grupo(s) ou individualmente
e recolha de arquivos com organização/centralização
de arquivos em pasta local, com identificação
automática de turma e aluno;

• Envio de endereço eletrônico (URL) com abertura
automática nos dispositivos dos alunos;

• Sistema de favoritos e histórico de páginas (URL)
visitadas;

• Sistema de arranque remoto de aplicativos nos
dispositivos dos alunos com arquivos associados;

• Envio de perguntas e questionários para os alunos;

• Sistema de monitoramento e acompanhamento das
respostas dadas pelos alunos em tempo real;

• Ferramentas de comunicação entre alunos e professor
(Chat – mensagens instantâneas; Perguntas e
Respostas – compartilhamento de dúvidas; Canais de
comunicação – sistema de alertas e avisos para turma
geral, grupos ou alunos individualmente).

• Garantia de ligação até 50 alunos em simultâneo;

Ligação Interação Comunicação Bloqueio Diagnóstico Gestão
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