Bedrijven. Merken. Exporteurs. Telecommunicatie en informatietechnologie (IT)

Unicraft
IT-bedrijf Unicraft, opgericht in 2016, biedt een online platform voor afstandsonderwijs
voor werknemers.
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Unicraft
IT-bedrijf Unicraft, opgericht in 2016, biedt een
online platform voor afstandsonderwijs voor
werknemers.
Op basis van de behoeften van de klant biedt Unicraft een breed scala
aan diensten voor het lanceren van afstandsonderwijs: dit omvat het
auditen van het huidige opleidingssysteem, een catalogus van kanten-klare cursussen voor elke bedrijfsfunctie, de ontwikkeling van
aangepaste opleidingen en zelfs een uitgebreide introductie van
bedrijfsopleidingen in het bedrijf. Vandaag de dag, Unicraft bedrijf is
een team van professionals op het gebied van business development,
die de beste praktijken van de ontwikkeling van snelgroeiende
bedrijven overgedragen aan een handige online service. Het Unicraftteam werkt al meer dan 10 jaar op het gebied van technologie voor
kennisoverdracht, effectieve bedrijfsontwikkeling en
productiviteitsverbetering.
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Tegelijkertijd omvat Unicraft een onderzoekscentrum, dat samenwerkt
met grote bedrijven in Rusland. Het Unicraft-team doet onderzoek op
het gebied van de neurofysiologie en de principes van het menselijk
brein, die vervolgens de basis vormen van een unieke technologie
voor het maken van lesmateriaal. De belangrijkste segmenten waarop
het bedrijf zich richt zijn bedrijfstrainingen voor kleine en middelgrote
bedrijven. Dit zijn bedrijven die niet veel tijd en financiële middelen
hebben, respectievelijk niet in staat zijn om externe bedrijven aan te
trekken om een online platform te implementeren en interne
trainingen te organiseren.

Geschiedenis van de
onderneming
In 2017 is het Unicraft-bedrijf begonnen met de ontwikkeling door
middel van individuele opdrachten voor de ontwikkeling van
opleidingsplatforms. Geleidelijk aan, met verbetering en verfijning van
het product, ging het bedrijf over op het SaaS-model, dat een online
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platform biedt voor de opleiding van werknemers aan kleine en
middelgrote bedrijven. In december 2019 won Unicraft de wedstrijd
voor de beste exportstrategie van de 200 bedrijven die deelnamen aan
het Winter Island Work Intensive Program in Sotsji. Tijdens het
evenement was Unicraft het eerste bedrijf dat een internationale
overeenkomst tekende met Global Inc. over samenwerking en
interactie op de Indiase markt. In augustus 2020 werd het bedrijf
opgenomen in de lijst van 100 beste EdTech startups van EdCrunch en
HolonIQ.

Het bedrijf werd opgenomen in de lijst van

100

beste EdTech
starters

door EdCrunch en HolonIQ

Producten
Het uLearn platform van Unicraft Company is een modern
opleidingsplatform voor werknemers met een moderne UX/UI,
eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.Het Unicraft-platform maakt
het de werkgever mogelijk:- Om te structureren in een enkele
kennisbasis die bestaat in het bedrijf kennis, ervaring, know-how en
technologie van het werk; - Gepersonaliseerde trainingsprogramma's
aan te stellen en flexibel de toegang tot beschikbare materialen te
beheren; - Elke werknemer te trainen om zijn of haar functies goed uit
te voeren, met behulp van de meest effectieve trainingstools en
technieken;- Het inzicht van elke werknemer in het materiaal in real
time controleren; - Een volledige geschiedenis van training en
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competentieontwikkeling voor elke werknemer bijhouden; - De
trainingsresultaten van werknemers analyseren, de beste
identificeren en aanmoedigen; - Snelle verspreiding van nieuwe
kennis in het bedrijf en de technologieën van het bedrijf altijd up-todate houden; - De klok rond toegang hebben tot het trainingssysteem
vanaf elk apparaat.Er zijn meer dan 300 platforms op de wereldmarkt
voor afstandsonderwijs en personeelsontwikkeling. Unicraft-platform
verschilt gunstig van alle andere platforms in die zin dat het gericht is
op het bereiken van de zakelijke doelstellingen van het bedrijf, het
koppelen van opleiding met organisatorische prestaties.Unicraftplatform is uitgerust met handige tools voor de planning van de
opleiding in overeenstemming met de organisatiestructuur van het
bedrijf. Elke nieuwe medewerker krijgt automatisch een vooraf
bepaald ontwikkelingsplan dat overeenkomt met zijn of haar functie.

© 2021. Gemaakt in Rusland

madeinrussia.ru

Unicraft

Op het platform worden tal van mechanismen geïmplementeerd om de
gebruiker te motiveren. Kortetermijnmotivatie wordt bereikt door
middel van een desktop met dagelijkse prestatiequota's, wedstrijden
en rangschikkingen tussen medewerkers. Langetermijnmotivatie
wordt geïmplementeerd in de vorm van individuele
ontwikkelingsplannen voor professionele competenties en
carrièrepaden. De omgeving verandert voortdurend. Het bedrijf krijgt
regelmatig nieuwe informatie over succesvolle acties die moeten
worden ondernomen. De klant kan op elk moment bestaande
materialen aanvullen en alle medewerkers die met dit kennisgebied te
maken hebben, worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Wanneer
een medewerker persoonlijke correctieve feedback krijgt van een
meer ervaren collega, is de opleiding effectiever. Het interne
rollensysteem stelt een gebruiker in staat om zowel voor zichzelf te
leren als om anderen te trainen.

Klanten en partners
Unicraft is een internationaal bedrijf, dat vandaag de
dag meer dan 50 duizend gebruikers heeft uit
Rusland, Oezbekistan, Kazachstan, Oekraïne, WitRusland, de Verenigde Staten, de Verenigde
Arabische Emiraten en China. In het afgelopen jaar is
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het totale aantal klantenbedrijven met 2,5 tot 3 keer
zo groot geworden.
Unicraft werkt samen met bedrijven uit verschillende sectoren:
productie, financiën, retail, IT, business, logistiek, engineering,
entertainment, consultancy... Onder de klanten van Unicraft zijn er
grote Russische bedrijven: Sberbank, Rostelecom, MTS, Ingosstrakh
en vele andere.
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Opgenomen in de lijst van
100 beste EdTech
startups door EdCrunch
en HolonIQ

Het bedrijf won als beste
startup binnen het Winter
Island werk intensief
programma in Sochi.

Inclusief een
onderzoekscentrum, dat
samenwerkt met grote
bedrijven in Rusland.

Het Unicraft-team werkt al meer dan een jaar...

10

jaren

over kennisoverdrachttechnologieën, effectieve bedrijfsontwikkeling en productiviteitsverbetering
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Tegelijkertijd werkt Unicraft samen met verschillende
versnellingsprogramma's die de ontwikkeling van startende bedrijven
in het IT- en digitale onderwijs ondersteunen en versnellen - het
Internet Initiative Development Fund en EdTech Accelerator ED2.
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Contacten

Rusland, Moskou, 8, ulitsa Tvardovskogo, Gebouw 1.

+7 495 532-69-02
info@unicraft.org
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.
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