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A Hicommands é uma equipe de jovens determinados a mudar o método 
de aprendizado mundial ao aproveitar o poder da tecnologia e os 

conceitos do design instrucional para simplificar o aprendizado de volta 
à sua essência. NO processo, também fazemos com que o aprendizado 
ganhe vida com gráficos e recursos audiovisuais que buscam motivar o 
aluno e ampliar o processo de aprendizado.

Criada em 1996, a Hicommands é especializada no fornecimento de 
soluções de aprendizado virtual de alta qualidade para organizações 

corporativas e instituições educacionais por todo o mundo e as ajuda com 
soluções de TI robustas, confiáveis e econômicas para suas necessidades 
de aprendizado.

O principal  produto  da Hicommands, o                           para escolas, 
um amplo repositório de mais de 4.000 horas de conteúdo de 
aprendizado, está atualmente em implementação em mais de 1.250 
escolas e é acessado por mais de 1 milhão de alunos todo ano

Trabalhamos com vários ministérios da educação e organizações, 
incluindo ministérios da Índia, Malásia, Sri Lanka, Ruanda e Reino 
Unido no conjunto de educação primária e secundária

Nossas soluções de aprendizado virtual para treinamento técnico/
corporativo englobam vários setores, incluindo sinalização de estradas, 
mineração e construção, automóveis e treinamento vocacional
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A Hicommands fornece soluções de aprendizado virtual para vários grupos de faixa etária, 
localidades e setores. Nossas principais áreas de foco são aprendizado escolar, educação 
superior e aprendizado corporativo
Nossa principal competência é dividir as exigências de materiais didáticos/aprendizado em 
objetivos de aprendizado independentes, separá-los em objetivos pequenos e criar um repositório 
de conhecimento com múltiplos objetos de aprendizado para atender às necessidades de 
aprendizado do grupo-alvo
Desenvolvemos um conjunto de produtos sólidos e prontos para implementação que aborda as 
necessidades de aprendizado dos principais grupos: escolar (primário/secundário), engenharia, 
mineração e bancos
Também oferecemos serviços de desenvolvimento de conteúdo e design instrucional para 
apresentar soluções personalizadas às suas exigências únicas de aprendizado

Para alunos do primário/
secundário, criamos uma solução 
única chamada                   após 
ampla pesquisa que oferece 
uma poderosa experiência de 
aprendizado para desenvolver 
habilidades vocacionais e sociais

Para crianças a partir do pré em 
diante, contamos com o ESWOTS, 
um produto premiado com 
objetivos de aprendizado em um 
modelo pedagógico baseado em 
jogos multilíngues

O modelo de implementação 
baseado em tecnologia, 
com patente pendente, foi 
desenvolvido para ajudar colégios 
e instituições rurais com menor 
largura de banda a também 
adotarem a metodologia de 
aprendizado virtual.

Também nos unimos à CII como 
um parceiro de conhecimento 
para desenvolver conteúdo de 
treinamento multimídia para 
auxiliar no desenvolvimento de 
habilidades, incluindo habilidades 
sociais e outras vocacionais.

A Hicommands trabalha com 
organizações em diversos setores 
para compreender suas exigências 
de aprendizado e as ajudar a 
desenvolver e implementar um 
material de treinamento eficiente 
e inovador para sua força de 
trabalho.

Nosso sistema de gerenciamento 
de aprendizado (LMS) ajuda 
organizações a administrar o 
treinamento com facilidade e 
a acompanhar o progresso e o 
desempenho dos funcionários.

Nossos especialistas em design instrucional trabalham junto ao cliente para compreender e 
dividir a exigência de aprendizado. Eles então podem desenvolver um processo de aprendizado 
direto que animadores, designers gráficos e narradores convertem em módulos de aprendizado 
real
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Hicommands Tech India Limited.
#184/2, N.S.K.Salai, III Floor, 

Vadapalani, Chennai - 600 026, INDIA

Telefone : +91 44 4204 8072 / 4204 8073

Fax   : +91 44 4201 3336

Email : contact@hicommands.com

www.hicommands.com


