Diploma digital: as principais vantagens de utilizar
Cada vez mais, as instituições precisam se modernizar e atualizar suas formas de atuação e
oferecimento de soluções melhores para quem utiliza os serviços. Não é diferente com negócios que
atuam na área de ensino, seja escolas, produtores de cursos livres, universidades, entre outros.
Por isso, é importante que os gestores deste tipo de instituição conheçam os vários conceitos que
surgem com os avanços de novas práticas e, desta forma, também adicionem estas vantagens ao
portfólio do local. Estamos falando, por exemplo, do diploma digital.
Na prática, este tipo de diploma resolve as mesmas questões da versão impressa e física, servindo como
certificado de conclusão por parte de alunos. Porém, como o nome diz, ela é digital.
Mas quais são as principais vantagens de oferecer o diploma digital? Este é o principal objetivo deste
conteúdo. Mostraremos os principais benefícios e soluções que o diploma digital traz para as
instituições.

Menor necessidade de uso de recursos
Imagine uma instituição, mesmo que não seja gigante, com um número razoável de alunos. Esta é a
intenção de qualquer escola, não é? Ter mais alunos interessados nos conteúdos produzidos.
Ao mesmo tempo que isso mostra qualidade e reconhecimento, também gera um aumento geral da
necessidade de recursos para as aulas. Com o diploma digital, ao menos, há uma redução nestes
custos com estrutura.
Afinal, quando o curso é concluído, é preciso entregar os diplomas. Se a versão física for a escolhida,
imagine a quantidade de papel e tinta para impressão é necessária?
Se isso pode parecer pouca coisa para grandes instituições, escolas e empresas de ensino menores
podem não ter tanto recurso técnico assim. Usando a certificação digital, diminui-se este custo e é
possível investir mais em outras áreas, como por exemplo a qualidade do curso, dos professores
escolhidos para fornecer os conteúdos etc.

Emissão mais rápida e praticidade para os próprios alunos
Outra vantagem bastante interessante de apostar nos diplomas digitais é a velocidade na emissão.
Uma das reclamações que, por vezes, é feita pelos alunos é a demora da certificação após terminarem o
curso.
1. Montagem de currículo: Isso pode atrapalhar a montagem de currículo, uma disputa por vaga de
trabalho, já que não há ainda o certificado de conclusão. Sabemos bem que, quando precisamos
nos destacar em dinâmicas por lugares, ter o currículo mais forte é essencial. Sendo assim, quando
é feito no papel, demora bastante para que a emissão seja completa. Estima-se que, na média, o
tempo é de cerca de quatro meses até a entrega para o aluno.
2. Velocidade de emissão: Quando falamos de diploma digital, tudo é mais rápido e dinâmico.
Basta ter uma plataforma de qualidade para formatação e validação do certificado. Quando a
instituição tem o programa certo para isso, é possível que, em apenas 15 dias, o diploma esteja
disponível.O tamanho do ganho para os alunos é enorme. Sem falar que não fica aquela dúvida de
que o tempo está passando e o diploma digital não chega. Até para a tranquilidade da pessoa, é
uma ótima pedida ter o diploma digital.
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3. Praticidade: E por falar em tranquilidade e vantagem para o aluno, há uma questão prática. Imagine
uma situação em que for preciso mostrar o certificado, seja em um evento ou qualquer outra
situação.É muito mais prático ter acesso ao diploma pelo smartphone, por exemplo. Desta forma,
não é preciso ficar andando com o certificado, preocupado com a possibilidade de amassar ou coisa
do tipo. Muito mais simples, ponto forte para o diploma digital.

Menor risco de falsificação
Um grande problema que existe no que se refere à diplomação é o fato de, muitas vezes, pessoas
preferirem o caminho mais sujo: a falsificação de determinados certificados para que o currículo seja
mais robusto.
Com o aumento do uso dos diplomas digitais, este processo é muito mais difícil. Afinal, há toda uma
sequência de passos para acesso, além de a própria plataforma provedora do serviço ter condições,
desde que escolhida a parceira certa, de fazer um procedimento totalmente seguro.
Assim, sabendo que o diploma é digital e tem determinadas características, não adianta a pessoa
tentar levar vantagem com falsificação. Ela será descoberta e perderá qualquer oportunidade que
tenha tentado criar a partir da farsa.
O detalhe aqui é, justamente, ter o programa certo de produção do diploma digital. Por isso, é tão
importante escolher o parceiro ideal para todo o trabalho de formatação do curso e de seus
detalhess, como é o caso da conclusão e da certificação.

Modernização de processos
Por fim, há uma vantagem que vai além, apenas, de dar o diploma no formato digital. Ter este
sistema é dar um sinal à concorrência, aos potenciais clientes e ao mercado de ensino em geral de
que há a intenção de se modernizar.
A tecnologia avança e as instituições, de qualquer segmento, precisam se adaptar e mostrar
intenção de serem as melhores possíveis. Não utilizar estas possibilidades passa uma imagem
de sucateamento, falta de vontade de evolução. Ainda mais no setor de educação, não mostrar
diferenciais em relação à crescimento e evolução é mortal.
Por isso, mesmo parecendo algo menor, o fato é que ter um sistema eficiente de emissão de
diplomas digitais passa uma mensagem positiva, de velocidade, eficiência, economia de
recursos em que é possível, para investimentos maiores onde for necessário. Não podemos ignorar
este lado de passar uma mensagem firme a quem procurar pela instituição.
Estes são, portanto, alguns dos principais benefícios de contar com a emissão de diploma digital na
instituição de ensino. Ajuda a reduzir custos gerais, financeiros e de recursos, passa uma
mensagem positiva, traz praticidade aos alunos laureados e, para completar, é 100% seguro, desde
que utilizando as plataformas certas.
Sendo assim, não dá para não conhecer o nosso serviço. Somos produtores de um software
completo para a área de gestão e soluções escolares. Não perca mais tempo e faça contato
conosco, para saber mais sobre o que podemos fazer. Estamos à disposição para ajudar no que for
necessário e estamos ansiosos para dar início a uma colaboração que leve à evolução de sua
instituição.

