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Lançamento da versão 5 da Bullet Education SuiTe (BEST)
A Bullet Solutions apresenta a versão 5 da Bullet Education Suite integrando os seus produtos para o Ensino
Superior com uma imagem mais moderna e intuitiva.
Com esta nova suite aplicacional, a Bullet Solutions gera ainda mais rapidamente uma solução otimizada de
horários, ao mesmo tempo que apresenta os indicadores de performance da organização, com o objetivo de
proporcionar ganhos operacionais às Instituições de Ensino, tanto a nível nacional como internacional.
Este é um produto inovador, 100% português, que vai ao encontro dos objectivos de internacionalização traçados para 2014. Surgiu já o interesse de vários distribuidores internacionais em diversas geografias, os quais
serão brevemente anunciados.

BEST - A nova Software Suite que está a revolucionar o Ensino Superior
“…em segundos consegue fazer o que manualmente demoraria dias…”
(Made in Portugal – Rádio TSF)

“Poupar tempo é ganhar dinheiro. Este podia ser o lema da Bullet Solutions.”
(Radar de Negócios – RTPN)

“Inovação portuguesa nos horários escolares”
(Revista Marketeer)

“Solução nova para velho problema.”
(Jornal de Notícias)

A Bullet Solutions em contacto permanente com o Ensino Superior
Atualmente, as Instituições de Ensino Superior operam num mercado altamente competitivo devido às rápidas
mudanças contextuais no setor da Educação, explorando constantemente novas formas de otimizar os seus
recursos de modo a tornarem-se mais competitivas e a aumentar os seus ganhos de produtividade.
A Bullet Education SuiTe (BEST) é o mais recente conjunto de soluções que está a criar um novo impacto nos
métodos de gestão no setor do Ensino Superior.
Este é o resultado de quase 10 anos de desenvolvimento ininterrupto que tornam a BEST na software suite de
referência no mercado nacional estando já implementada em quase 80% das principais Instituições de Ensino
Superior em Portugal.
Em todas as Instituições com as quais colaboramos conseguimos um impacto muito significativo quer na qualidade dos processos quer na poupança dos recursos envolvidos.
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A experiência acumulada ao longo dos últimos anos permitiu-nos desenvolver as ferramentas necessárias
para resolver os problemas transversais a todas as Instituições de Ensino Superior:
• Substituir os processos complexos, morosos e suscetíveis ao erro por processos totalmente automáticos e
otimizados.
• Asseguramos que as Instituições operam em níveis ótimos de produtividade e eficiência garantindo que as
soluções aplicadas são sempre as mais adequadas às necessidades da sua Instituição.
• Dar resposta a qualquer problema de gestão em tempo real e garanta que a sua Instituição opera no topo
das suas potencialidades apoiada nas suas vantagens competitivas únicas.

Problema vs Solução
Problema
Melhorar a satisfação dos docentes e estudantes, fazer uma gestão eficiente dos horários, eventos e recursos,
reduzir custos e aumentar a produtividade são apenas alguns dos desafios que as Instituições enfrentam
durante o planeamento estratégico.
A elaboração dos horários dos alunos e docentes é uma das tarefas da gestão do Ensino Superior que mais
recursos e tempo consome e que requerem ajustes constantes e ainda assim os resultados finais nem sempre
são os mais satisfatórios.
Este é um processo altamente complexo e moroso que para além de requerer a participação de várias pessoas, que muitas vezes poderiam estar a desempenhar funções mais produtivas para as Instituições, é feita por
tentativa e erro, o que significa que na maioria das vezes, o resultado final é meramente um resultado possível
onde finalmente se conseguiram contemplar todas as variantes obrigatórias.
Após análise cuidada, verificamos que também as comunicações inerentes ao normal funcionamento das
Instituições, representam custos bastante significativos e que nem sempre as Instituições estão cientes ou
mantêm registo dos mesmos.

Solução
Com a Bullet Education Suite, conseguimos uma enorme redução tanto dos recursos humanos necessários
para levar a cabo esta tarefa como o tempo necessário para a completar, garantindo a otimização dos processos das Instituições eliminando ainda erros frequentes tais como a sobreposição de eventos ou duplicação de
informação.
Garantimos assim, enormes ganhos de produtividade já que as nossas aplicações permitem resolver em minutos, problemas que geralmente levariam semanas ou meses a completar.
Tornamos também o processo mais justo e transparente, visto que, o resultado final passa a ser da responsabilidade do motor de cálculo evitando que se responsabilize, muitas vezes injustamente, as pessoas que
passam dias a fio à procura de uma solução possível por não terem conseguido responder da melhor forma às
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preferências de docentes e alunos.
Desenvolvemos ainda uma plataforma web que nos permite não só suprir os gastos decorrentes das comunicações do dia-a-dia como também ter toda a informação necessária disponível de forma mais conveniente e
onde as alterações se verificam em tempo real.

“O programa Bullet TimeTabler Education foi desenvolvido de forma
excelente e permite a geração automática de horários de forma rápida e
melhorando substancialmente a gestão de recursos.
É de enaltecer a responsabilidade e a rapidez de resposta da equipa da
Bullet Solutions no apoio técnico. O espírito aberto com que recebem
propostas de alteração e personalização do programa é outra das suas
virtudes.”
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Próxima fase
A internacionalização é a grande aposta de 2014 da Bullet Solutions. A nossa solução para o Ensino Superior
atingiu um estado de maturação que nos permite pensar num outro enquadramento evolutivo para a nossa
suite de aplicativos BEST, uma vez que no mercado nacional é cada vez mais líder neste género de produtos.

A Bullet Solutions
A Bullet Solutions – Sistemas de Informação, S.A., é uma empresa inovadora de base tecnológica com sede
no Porto, especializada na investigação e desenvolvimento de sistemas informáticos de otimização. Também
atua na consultadoria e desenvolvimento de soluções à medida e comercializa diretamente os produtos que
resultam da investigação que desenvolve. Fornece software de geração de horários escolares para o Ensino
Superior, de escalonamento de produção na indústria, de escalonamento de pessoal, transportes e logística
bem como soluções de otimização à medida das organizações.

Para mais informações, contacte
Luis Moreira
+351 93 797 00 33
luis.moreira@bulletsolutions.com

Hugo Braga
+351 22 609 96 12
hugo.braga@bulletsolutions.com
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