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A Bullet Solutions com nova parceria na Polónia
A Bullet Solutions continua a marcar a diferença a nível internacional,
alcançando um novo marco no seu plano de internacionalização. É
agora em parceria com a Partners in Progress, empresa especialista em
implementação de sistemas de TI, que se consolida a presença da Bullet
Solutions no mercado polaco.
Esta, que é já a segunda parceria na Polónia, vem ajudar a reforçar a posição da Bullet Solutions neste país. A
Partners in Progress, para além da sua história de quase 20 anos como especialista em TI, integra no seu portfólio de produtos uma forte componente de soluções para o Ensino Superior.
Este facto foi fundamental para que ambas as empresas percebessem rapidamente os benefícios associados a
uma colaboração, trabalhando de um modo complementar, no sentido de fortalecerem a sua posição no setor
da Educação.
A Partners in Progress torna-se assim o mais recente representante da suite de soluções Bullet Education SuiTe
(BEST) para o Ensino Superior.
A Bullet Solutions pretende agora replicar os resultados obtidos com a solução em Portugal, tornando-se no
principal fornecedor de sistemas de gestão para o Ensino também na Polónia.

Bullet Education SuiTe (BEST)
A elaboração dos horários dos alunos e docentes é uma das tarefas de gestão do Ensino Superior que mais
recursos e tempo consome, necessitando de ajustes constantes e com resultados finais que 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 aquele em que
finalmente foi possível contemplar todas as restrições obrigatórias.
Com a Bullet Education SuiTe, é possível uma enorme redução tanto dos recursos humanos necessários para
levar a cabo esta tarefa, como do tempo necessário para a completar, garantindo a otimização dos processos
das Instituições de Ensino, eliminando ainda erros frequentes tais como a sobreposição de eventos ou a duplicação de informação.
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Também o processo é tornado mais justo e transparente visto que o resultado final passa a ser da responsabilidade do motor de cálculo, evitando que se responsabilize o pessoal que durante dias procura uma solução
manual possível, que possa responder às preferências de docentes e alunos.
São garantidos assim, enormes ganhos de produtividade uma vez que as nossas aplicações permitem resolver
em minutos, problemas que geralmente levariam semanas ou meses a completar.
A Bullet Education SuiTe é o resultado de mais de 8 anos de desenvolvimento e é a principal referência na área
de otimização no Ensino Superior a nível nacional.
A experiência acumulada ao longo dos últimos anos permitiu o desenvolvimento de know-how em soluções
para resolver os problemas transversais a todas as Instituições de Ensino Superior:
• Bullet TimeTabler Education – Gerador automático e otimizado de horários escolares;
• Bullet Calendar - Gestor de horários, eventos e recursos, de uma forma simples e intuitiva;
• Bullet Classroom Allocator – Alocação automática e otimizada de espaços;
• Bullet Interactive – Acesso rápido de Docentes e Alunos aos materiais de apoio, sumários, assiduidade,
entre outros;
• Bullet Business Intelligence - Conjunto de métricas que permitem medir os índices de performance da
Instituição;
• Bullet Exam Planner - Gerador automático e otimizado do calendário de exames.

A Partners in Progress
A Partners in Progress surge em 1995. A gama de serviços prestados pela empresa inclui a conceção, o desenvolvimento, a implementação e o suporte em sistemas de TI.
A visão centrada no cliente constitui a base do seu sucesso. As visões e ideias dos seus clientes são transformadas
em projetos. Prestam serviços de consultoria em soluções de TI modernas em busca de soluções ótimas e modernas.
As atividades de prospeção, a complexidade e a customização coerentes com as mais recentes tendências, tornaram
a sua oferta num caso de sucesso.
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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.
A Bullet Solutions possui uma equipa de investigação e desenvolvimento completamente dedicada à investigação operacional e algoritmia de otimização, que procura a solução otimizada para cada problema, fator diferenciador para toda a concorrência e que se traduz em retorno de investimento para todos os seus clientes.

Para mais informações, contacte:
Hugo Braga
+351 22 609 96 12
hugo.braga@bulletsolutions.com

Bullet Solutions - Sistemas de Informação S.A.

#03

Rua Calouste Gulbenkian, n.º 52, Piso 2, Sala E9, 4050-144 Porto, Portugal | Tlf: +351 226 099 612 | Fax: +351 220 167 048 | Skype: bullet.solutions
business@bulletsolutions.com | www.bulletsolutions.com | twitter.com/bulletsolutions | linkedin.com/company/bullet-solutions | facebook.com/bulletsolutions

