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Unicraft
A empresa de TI Unicraft, fundada em 2016, fornece uma plataforma on-line para o
ensino à distância para os funcionários.
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Unicraft
A empresa de TI Unicraft, fundada em 2016, fornece
uma plataforma on-line para o ensino à distância
para os funcionários.
Com base nas necessidades do cliente, a Unicraft oferece uma ampla
gama de serviços para lançar o ensino à distância: isto inclui a
auditoria do sistema de treinamento atual, um catálogo de cursos
prontos para cada função empresarial, desenvolvimento de cursos de
treinamento personalizados e até mesmo uma introdução abrangente
do treinamento corporativo na empresa. Hoje, a empresa Unicraft é
uma equipe de profissionais na área de desenvolvimento de negócios,
que transferiu as melhores práticas do desenvolvimento de empresas
em rápido crescimento para um conveniente serviço on-line. A equipe
da Unicraft vem trabalhando há mais de 10 anos no campo das
tecnologias de transferência de conhecimento, desenvolvimento
eficaz da empresa e melhoria da produtividade.
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Ao mesmo tempo, a Unicraft inclui um centro de pesquisa, que
coopera com grandes empresas na Rússia. A equipe da Unicraft realiza
pesquisas no campo da neurofisiologia e dos princípios do cérebro
humano, que depois formam a base de uma tecnologia única para criar
materiais educacionais. Os principais segmentos em que a empresa se
concentra são o treinamento corporativo para pequenas e médias
empresas. Estes são empresas que não têm muito tempo e recursos
financeiros, respectivamente, não são capazes de atrair empresas
externas para implementar uma plataforma on-line e organizar
treinamento interno.

História da Empresa
Em 2017, a empresa Unicraft iniciou seu desenvolvimento através de
encomendas individuais para o desenvolvimento de plataformas de
treinamento. Gradualmente, melhorando e refinando o produto, a
empresa mudou para o modelo SaaS, fornecendo uma plataforma online para treinamento de funcionários para pequenas e médias
empresas. Em dezembro de 2019, a Unicraft ganhou a concorrência
para a melhor estratégia de exportação entre as 200 empresas
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participantes do programa intensivo de trabalho da Ilha de Inverno em
Sochi. Durante o evento, a empresa Unicraft foi a primeira a assinar
um acordo internacional com a Global Inc. sobre cooperação e
interação no mercado indiano. Em agosto de 2020, a empresa foi
incluída na lista das 100 melhores startups EdTech pela EdCrunch e
HolonIQ.

A empresa foi incluída na lista de

100

melhor EdTech
startups

por EdCrunch e HolonIQ

Produtos
A plataforma uLearn da empresa Unicraft é uma moderna plataforma
de treinamento para funcionários com uma UX/UI moderna, simples e
fácil de usar.A plataforma Unicraft permite ao empregador:- Estruturar
em uma única base de conhecimento existente no conhecimento,
experiência, know-how e tecnologia de trabalho da empresa;- Nomear
programas de treinamento personalizados e gerenciar com
flexibilidade o acesso aos materiais disponíveis;- Treinar cada
funcionário para desempenhar suas funções adequadamente,
utilizando as ferramentas e técnicas de treinamento mais eficazes;Controlar a compreensão de cada funcionário sobre o material em
tempo real;- Manter um histórico completo de treinamento e
desenvolvimento de competências para cada funcionário;- Analisar os
resultados do treinamento dos funcionários, identificar e incentivar os
melhores;- Divulgar rapidamente novos conhecimentos na empresa e
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manter as tecnologias da empresa sempre atualizadas;- Ter acesso 24
horas ao sistema de treinamento a partir de qualquer
dispositivo.Existem mais de 300 plataformas no mercado mundial de
ensino à distância e desenvolvimento de pessoal. A plataforma
Unicraft difere favoravelmente de todas as outras plataformas, pois
visa atingir os objetivos comerciais da empresa, ligando treinamento
com desempenho organizacional.- A plataforma Unicraft está
equipada com ferramentas convenientes para planejamento de
treinamento de acordo com a estrutura organizacional da empresa.
Cada novo funcionário recebe automaticamente um plano de
desenvolvimento pré-determinado correspondente à sua posição.
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Numerosos mecanismos para motivar o usuário são implementados na
plataforma. A motivação a curto prazo é alcançada através de um
desktop com cotas de desempenho diário, competições e rankings
entre os funcionários. A motivação a longo prazo é implementada na
forma de planos de desenvolvimento individual de competências
profissionais e de trajetórias de carreira. A empresa recebe
regularmente novas informações sobre ações de sucesso a serem
tomadas. A qualquer momento, o cliente pode complementar os
materiais existentes e todos os funcionários relacionados a esta área
de conhecimento serão imediatamente notificados. Quando um
funcionário recebe feedback corretivo pessoal de um colega mais
experiente, o treinamento é mais eficaz. O sistema interno de funções
permite que um usuário aprenda por si mesmo e treine outros.

Clientes e parceiros
Unicraft é uma empresa internacional, que hoje tem
mais de 50 mil usuários da Rússia, Uzbequistão,
Cazaquistão, Ucrânia, Bielorrússia, EUA, Emirados
Árabes Unidos e China. Durante o último ano, o
número total de empresas clientes cresceu 2,5-3
vezes.
Unicraft trabalha com empresas de diferentes áreas: manufatura,
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finanças, varejo, TI, negócios, logística, engenharia, entretenimento,
consultoria. Entre os clientes da empresa Unicraft encontram-se
grandes empresas russas: Sberbank, Rostelecom, MTS, Ingosstrakh e
muitas outras.
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Incluído na lista das 100
melhores startups
EdTech pela EdCrunch e
HolonIQ

A empresa ganhou como a
melhor start-up dentro do
programa intensivo de trabalho
da Ilha de Inverno em Sochi

Inclui um centro de pesquisa,
que coopera com grandes
empresas na Rússia

A equipe da Unicraft tem trabalhado por mais de

10

anos

sobre tecnologias de transferência de conhecimento, desenvolvimento eficaz da empresa e melhoria da
produtividade
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Ao mesmo tempo, a Unicraft coopera com vários programas
aceleradores que apóiam e aceleram o desenvolvimento de startups
em TI e educação digital - o Internet Initiative Development Fund e o
EdTech Accelerator ED2.
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 8, ulitsa Tvardovskogo, Edifício 1.

+7 495 532-69-02
info@unicraft.org
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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