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Oportunidade

Mais de 20 anos de experiência com 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Integração e Banco de Dados
Atuações em tecnologia:

Atuou na Sage – Consultoria Técnica

Julio Skitnevsky Walter Eduardo Contin

Mais de 20 anos de experiência com 
Consultoria financeira, qualidade e 
implantação de sistemas 
Atuações em consultoria

Atuou na Sage – Consultoria Funcional

Após projetos na SAGE, Criaram a Magic Network para 
Desenvolver Soluções de Negócios (50% + 50%)

Contato na Ninecon Consultores, onde todos os dados eram 
coletados do Oracle e trabalhados em gráficos para análise de 
resultados, tudo feito em Excell – Desenvolvemos o Magic BI
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Problemas

1. Lançamentos manuais de dados e informações 
tiradas do ERP Oracle 

2. Planilhamento de todos os lançamentos análise 
de resultados e estratégias.

Erros de transcrição, incerteza de resultados,
dúvidas do faturamento e resultados

3. Abertura de Novos Negócios
Necessidade Contratação de mais 

colaboradores
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Através de uma interface amigável, busca e disponibiliza 
os dados do ERP para o Magic BI

A Solução – Magic BI



Baseada em uma inovação tecnológica revolucionária

✓ RIA (do inglês Rich Internet Application) – Gera Apps;

✓ Permite total mobilidade, não utiliza o browser, total segurança no tráfego de 
informações.

✓ Opera em todas as plataformas, com todos os bancos de dados

✓ Enorme facilidade de personalização e 
desenvolvimento correlacionado Web 
e Mobile

Magic BI

✓ Sistema totalmente na Web (Saas) garantindo as 
informações em mãos na hora em que necessitar, em 
qualquer dispositivo mobile e com toda a segurança –
Amazon A3.
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Vários níveis de filtros 
e seleção de dados e 
colunas

Filtros e seleção 

dos dados

Consultas podem ser 
gravadas e recuperadas



Demonstrativos e Relatórios
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Pode-se elaborar demonstrativos e relatórios pré-configurados 
destes resultados, atribuindo-se textos e sequência de geração dos 
demonstrativos.



Demonstrativos e Relatórios
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Pode-se elaborar demonstrativos e relatórios pré-configurados 
destes resultados, atribuindo-se textos e sequência de geração dos 
demonstrativos.
Estes podem ser gravados e consultados várias vezes. 
E a um click, o demonstrativo é emitido e estará sempre atualizado.



Demonstrativos e Relatórios
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Pode-se elaborar 
demonstrativos e relatórios 
destes resultados, 
atribuindo-se textos e 
sequência de geração dos 
demonstrativos
Estes podem ser gravados e 
consultados várias vezes. 
Estarão sempre atualizados

Pode-se gerar, inserir, 
gravar, exportar e 
imprimir gráficos 
customizados a partir de 
todos estes dados
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Magic BI nas nuvens 
Sistema totalmente na Web garantindo suas informações em suas mãos na 

hora em que você necessitar, em qualquer dispositivo mobile e com toda a 

segurança - Amazon



Magic BI – Diferenciais

1. Plataforma tecnológica de última geração, 
orientada a eventos (sem comandos), possibilitando 
configuração simples e imediata. Rapidez e entrega 
100% adequada às necessidades dos clientes

2. Desenvolvimento simultâneo multi-
plataformas, flexibilizando a utilização do 
sistema em Tablets e Smartphones, garantindo 
total mobilidade de toda a solução

3. Desenvolvimento em módulos pré-
construídos, agilizando ainda mais a 
implantação e integração dos dados.



Magic BI - Mercado
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No Estado de São Paulo são mais de 127 
mil indústrias, e conforme estudos 
menos de 30% destas utilizam algum 
método de análise de dados para 
tomadas de decisão

http://perfildaindustria.portaldaindustria.com.br/ranking?cat=3&id=1760

Mais de 70% das empresas de tecnologia no Brasil ainda se 
baseiam em dados imprecisos para tomar decisões 
importantes do negócio, de acordo com pesquisa realizada 
no Brasil pela Resultados Digitais, referência em marketing 
digital no País, em conjunto com a Rock Content, 
especializada em marketing de conteúdo.
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Magic Network

Magic Network: Constituída em 2014, 
conta hoje com 2 colaboradores, sendo 
um atendente/comercial e outro no 
Suporte.

Sede no Bom Retiro em São Paulo

Ninecon Consultores Associados: Nosso principal 
cliente do Sistema Magic BI. Clientes Oracle de Grande Porte 
com mais de 3000 projetos realizados

Modelo de Negócio: SAAS com faturamento mensal de R$ 
2000,00/mês

http://www.ninecon.com.br/


14

Magic Network –

Magic BI

Próximos passos: Prospectar novos 
clientes em São Paulo e em todo o 
território nacional, apresentando nossa 
solução

Novas funcionalidades: Previsões 
Orçamentárias - provendo 
comparativos e gráficos para melhorar as 
tomadas de decisão para os gestores

Aceleração: Ajuda em Marketing. 
Qual melhor approach?



Contatos – Obrigado!

Gerência TI

Julio Skitnevsky

(11) 99184.1901

julio@magicnetwork.com.br

Gerência Comercial

Walter Eduardo Contin

(11) 945.100.640

walter.contin@magicnetwork.com.br

(11) 3807-9990

Rua Ribeiro de Lima, 453 – cj. 411 D

CEP 01120-001 - São Paulo – SP 

mailto:julio@magicnetwork.com.br
mailto:walter.contin@magicnetwork.com.br

