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RECURSOS 
DA PLATAFORMA

Crie cursos online 
facilmente 

utilizando Slides, 
vídeo aulas, 

apostilas, avaliações 
e muito mais.

Os alunos podem 
fazer seus cursos 
em qualquer lugar 

com uma conexão a 
internet a partir de 

seu desktop, 
smartphone ou 

tablet.

Seu próprio portal 
de cursos online, 

totalmente 
personalizável com 

seu Domínio e 
logomarca. 

Integração com as 
redes sócias, Google 

Analytics e outros 
serviços.



DASHBOARD 
GERENCIAL

Sua plataforma tem 
diversas funcionalidade 

a sua disposição para 
gerenciamento dos 

cursos, alunos, 
matriculas e 

certificados, podendo 
de forma rápida e fácil 

serem executadas.

CONTROLE 
AUTOMÁTICO 

DE MATRÍCULAS

Você define o tempo de 
acesso do aluno aos 

cursos e o mesmo tem 
seu acesso bloqueado 

ao final do prazo ou 
liberado após 

renovação, tudo de 
forma automática. 

CERTIFICAÇÃO 
AUTOMÁTICA

Os certificados podem 
ter seus layouts 
personalizados com  
sua marca e são 
gerados e entregues ao 
aluno de forma 100% 
automática.



EMISSÃO MANUAL DE 
CERTIFICADOS E CURSOS

O aluno estava com os dados incorretos e recebeu o certificado com o 
nome errado? Sem problemas. Corrija seus dados e faça a re-emissão do 
certificado manualmente. A liberação de acesso aos cursos também 
poderá ser feita manualmente.

PERSONALIZAÇÃO 

Personalize a plataforma 
com seu domínio, 

logomarca, com suas cores, 
textos, banners, imagens, 

layout do certificado, é até o 
numero de colunas que os 
cursos serão organizados

SEGURANÇA ANTI-FRAUDE

Defina os níveis de acesso 
de cada colaborador tendo 
controle total das ações de 
cada um e ainda com um 

relatório detalhada de 
ações realizadas pelos 

mesmos dentro da 
plataforma.

A plataforma não permite o 
acesso do mesmo login por 

usuários de forma 
simultânea, com isso 

dificultando a utilização 
para usuários mal 

intencionados. 



CONFIABILIDADE

Todos os certificados 
gerados pela plataforma 
acompanham um código 

verificador que ao ser 
inserido no campo de 

verificação de certificado da 
plataforma informa na hora 

se o certificado é valido.

EXERCÍCIOS 
AVALIATIVO

DIVERSOS FORMATOS 
DE CONTEÚDOS 

Defina o percentual de 
acerto do exercício final 

para liberação do 
certificado ao aluno, este 
recurso pode ser utilizado 

apenas nos cursos que 
definir.

Cada curso pode ter seu 
conteúdo distribuído em 
diversos formatos como, 
Texto/imagens, Slides, 
Planilhas, Documentos, 

PDFs, Vídeo aulas do 
Youtube, Vimeo e Exercícios.



ÁREA DO ALUNO

O aluno tem controle total 
sobre os cursos em que 

está matriculado, cursos em 
andamento e cursos 
concluídos, o aluno 
consegue também 

visualizar seu histórico de 
pagamentos efetuados

OUTROS RECURSOS

Cursos divididos por ª
categorias e por modalidade de 
venda na qual só aparecem 
aquelas modalidades e 
categorias que possuem cursos 
cadastrados;

Facilidade e agilidade na ª
alteração das informações de 
apresentação e de organização 
dos cursos;

Acesso completo aos dados ª
pessoais, de faturamento e 
acadêmico dos alunos, 
podendo ainda exportar os 
dados pessoais dos mesmos;

Crie páginas com ª
informações do interesse de 
seu público.



Aprenda
online
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VANTAGENS da Franquia

Tenha seu próprio site 
de venda de Cursos ON-
LINE, com + de 200 
cursos virtuais inclusos 
e emissão automática 
de certificado!

Plataforma EAD 
profissional para vender 

cursos online, com 
gerenciamento 

completo de alunos, 
matriculas, cursos e 

certificados .

Venda cursos no 
modelo de assinatura, 
individualmente, em 
pacotes, Cursos de 
afiliados (hotmart, 

monetizze, mercado 
livre entre outros...) e 

até disponibilize 
gratuitamente os cursos 

e certificados.

Sistema para criação de 
seus cursos de forma 
simples e nos mais 
diversos formatos como 
Vídeo aulas, Slides, 
Planilhas, Documentos, 
PDFs, Exercícios 
avaliativos e muito 
mais.
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Franquia Digital onde 
100% de tudo que 
vender vai diretamente 
para sua conta do 
pagseguro e você não 
paga nenhum 
percentual das vendas! 

Não tem mensalidades, 
comissões, royalties, 

mensalidade com 
servidor de 

hospedagem e 
nenhuma pegadinha 

para ter sua unidade da 
Fraquia Digital – Cursos 

Mania.

Todos os certificados 
são validos como cursos 
livres para comprovação 

de prova de título de 
educação continuada; 
para apresentar como 

título em concurso 
público ou processo 
seletivo simplificado, 

que ocorre nos Órgãos 
da administração 

pública.

Site moderno, 
responsivo, integrado as 
redes sociais e 
otimizado, pronto para 
começar a trabalhar 
sem precisar se 
preocupar com 
conhecimentos 
técnicos.
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Você define os valores 
que deseja vender os 
cursos e o valor da taxa 
de emissão do 
certificado que é feita 
automaticamente e 
impresso pelo aluno, a 
média cobrada pelos 
cursos é de 19,90 a 
49,90 e pelos 
certificados de 10,00. Disponibilizamos um 

acervo com centenas de 
posts para 

facebook/instagram, 
inclusive os arquivos no 
formato CDR (editáveis) 
para poder personalizar 

caso queira.

Você não precisa ter 
CNPJ para ter sua 

plataforma e poder 
vender e criar cursos 

virtuais.

Suporte técnico via e-
mail e via tickets e 
comercial via whatsapp, 
por tempo ilimitado 
enquanto tiver 
associado a nossa 
plataforma.
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Plataforma ideal para 
quem desejar faturar 
uma renda extra com 
venda de cursos online, 
para empresas que 
desejam oferecer 
treinamentos a seus 
colaboradores ou 
clientes e faculdades 
que desejam 
disponibilizar cursos 
para seus alunos 
realizarem.

Liberação do acesso 
aos cursos após 
confirmação do 

pagamento e liberação 
do certificado seja ele 
pago ou gratuito é feito 
automaticamente, você 

apenas se preocupa 
com a captação de 

alunos.

Tenha possibilidade de 
forma periódica de ter 
novos recursos através 

das atualizações 
disponibilizadas e 

também novos cursos 
que são produzidos por 

nossa equipe de 
professores.

Tenha uma renda extra 
com baixo custo de 
investimento e de 
manutenção
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1500R$

ENTRADA R$ 500,00
+ 10x R$ 100,00

1200R$

10x R$ 120,00
 desconto de R$ 300,00

sem juros

1000R$

Desconto de R$ 500,00

Plataforma EAD Profissional | Mais de 200 Cursos inclusos

Criação e venda de Cursos Proprios | Venda e liberação Automática de Cursos

Emissão automatica de certificados | 100% dos ganhos de todas as vendas

Suporte técnico ilimitado | *Anuidade de R$ 200 para renovar licença

Compre no site: franquiadigital.net

INVESTIMENTO



Perguntas
frequentes 
(FAQ)



FAQQ A

Como faço para adquirir minha franquia do site e quanto tempo 

leva para poder começar a trabalhar?

Você precisa acessar o site www.franquiadigital.net e clicar no botão de 

comprar, você terá opção de parcelar sua compra em até 10 vezes no 

cartão ou a vista no boleto com desconto. Após confirmado seu 

pagamento seu site estará pronto para trabalhar em até 72 horas. 

Como recebo o dinheiro das vendas dos cursos e dos 

certificados?

Todo dinheiro das vendas é intermediado pelo Pagseguro, que 

oferece a seus clientes as opções de pagamento via cartão de 

crédito, boleto e débito. O dinheiro ficará disponível em sua 

conta do pagseguro e poderá ser transferido para seu banco 

quando quiser.

Como farei para divulgar o meu site de cursos virtuais?

Você terá a orientação de nossa equipe sobre quais 

plataformas e estratégias podem ser usadas, porém a 

execução das mesmas é por conta do franqueado. 

Existem maneiras tanto gratuitas quanto pagas para 

divulgação de sua plataforma.



FAQQ A

Terei ajuda para poder aprender a usar os recursos do site?

Sim, você receberá um manual passo a passo explicando como usar 

todos os recursos do site e também contará com nosso suporte 

técnico para qualquer dúvida via e-mail e tickets.

Qual o formato dos cursos que acompanham a plataforma, 

posso ter acesso a uma demonstração?

O formato dos cursos que acompanham a plataforma são em sua 

maioria no formato de Slides e também cursos no formato de 

vídeo aulas. 

Você poderá ter acesso ao site modelo pelo endereço 

www.cursosmania.com.br 

Para acesso a área do aluno acesse: 

demo.cursosmania.com.br/ site/area_usuario

Login:  Senha: 12345aluno@cursosmania.com.br 

Para acesso a área do administrador acesse: 

demo.cursosmania.com.br/login

Login: admin Senha: 12345



franquiadigitalnet
franquiadigitalnet
franquiadigital.net


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

