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BULLET SOLUTIONS patrocina o XIV Encuentro AECA

Nos dias 23 e 24 do próximo mês de Setembro irá realizar-se o XIV Encuentro AECA “Innovación y responsabilidad: desafíos y soluciones”. Este encontro terá lugar nas instalações do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Coimbra (ISCAC).
Na qualidade de oradores, o XIV Encuentro conta com um elevado leque de especialistas, espanhóis e portugueses, de diferentes matérias nas áreas da contabilidade e da gestão. Neste evento pretende-se gerar um espaço de debate de questões
relevantes dessas áreas, reunindo por isso oradores e participantes provenientes do mundo académico, profissional e representantes de instituições profissionais e reguladoras.
Será um grato prazer poder contar com o seu contributo!

Consulte o Programa: http://xivaeca.iscac.pt/?o=programa
Faça a sua inscrição: http://xivaeca.iscac.pt/?o=inscricao
Sobre a AECA: http://www.aeca.es

Contacto:
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC)
Dr.ª Fernanda Pedrosa Alberto, Docente da área científica de Ciências Empresariais
Tlf: +351 239 802 000 - ext. 309
email: falberto@iscac.pt
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Sobre o ISCAC
O Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Coimbra (ISCAC), com uma vasta experiência no ensino
das ciências empresariais, assume-se como uma escolaempresa. Coloca a tónica num ensino teórico/prático, adaptado a um cada vez mais competitivo mercado de trabalho.
Exemplo da sua estratégia de Instituto voltado para a vida
activa tem sido a leccionação de cursos em horário póslaboral, situação mais ajustada às necessidades dos trabalhadores estudantes.
O ISCAC tem adaptado a formação ministrada às necessidades do mercado e também às sugestões efectuadas
pela avaliação externa dos cursos. Mas foi no ano lectivo
2007/2008 que a totalidade dos seus cursos sofreu a adaptação ao formato de Bolonha, deixando de ministrar bacharelatos
e passando a ministrar apenas licenciaturas, de ciclo único, com três anos de duração: Contabilidade e Auditoria, Gestão de
Empresas, Informática de Gestão, Contabilidade e Gestão Pública, Solicitadoria e Administração.
Para além destes cursos conferentes de grau, o ISCAC tem vindo a desenvolver cursos de complemento de formação e de formação ao longo da vida. No âmbito de cursos de complemento de formação, são actualmente disponibilizadas pela instituição as seguintes Pós-Graduações: Contabilidade e Fiscalidade Empresarial, Gestão de PME’s, Gestão Bancária e Seguradora,
Gestão de Organizações Educativas e de Saúde, Tecnologias e Sistemas de Informação de Gestão.
Saiba mais sobre o ISCAC em http://www.iscac.pt/portal
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SOBRE A BULLET SOLUTIONS
A Bullet Solutions é um parceiro especialista no desenvolvimento de software de optimização para problemas combinatórios. Isto significa que a nossa empresa desenvolve
soluções automáticas e optimizadas para processos habitualmente manuais e altamente consumidores de tempo e
recursos.
A missão da Bullet Solutions é melhorar significativamente
a gestão de custos dos seus clientes através do desenvolvimento de soluções de optimização à medida. Os projectos à
medida da Bullet Solutions têm uma forte componente de
I&D e know-how nas áreas da Optimização, da Matemática
e da Teoria das Organizações para melhorar os processos de
tomada de decisão de cada cliente.
A Bullet Solutions tem como visão ser a principal referência a
nível mundial entre especialistas em sistemas de informação
de optimização.
A Bullet Solutions pertence a um restrito conjunto de
empresas de base tecnológica reconhecidas pela Agência
de Inovação, no âmbito da Iniciativa NEOTEC, pela capacidade de se distinguirem nacional e internacionalmente.
Recentemente, a qualidade dos projectos da Bullet Solutions
foi igualmente reconhecida pela aprovação de uma candidatura apresentada ao Sistema de Incentivos à Investigação
e Desenvolvimento Tecnológico do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional).
A qualidade do software da Bullet Solutions foi também reconhecida por diversas entidades externas que sublinham o foco
na rentabilidade, promovendo a transformação de processos complexos em processos optimizados.
Veja aqui os testemunhos dos nossos clientes.

Áreas de negócio
- Educação - Geração automática e optimizada de horários escolares.
- Saúde - Geração automática e optimizada de escalas médicas.
- Serviços - Planeamento e distribuição automática e optimizada de pessoal técnico a locais, entidades ou turnos com
requisitos específicos.
- Recursos Humanos - Geração automática e optimizada de horários de trabalho dos colaboradores.
- Distribuição, Transporte e Logística - Definição automática e optimizada de rotas, cargas a transportar, localização de
postos de distribuição, entre outros.
- Indústria - Sequenciamento/escalonamento automático e optimizado da produção.
Mais informações em www.bulletsolutions.com
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