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Um novo conceito em gestão de 
armazenamento e estoques
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O Problema

1. Dificuldade de inventariar o estoque

2. Falta de controle e rastreabilidade dos 
produtos em estoque

3. Falha na conferência de entradas e 
saídas de produtos
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Através de uma interface amigável e simples, Magic Store controla 
todas as movimentações internas de todos os produtos através da 
tecnologia RFID

A Solução – Magic Store

com RFID

RFID - Radio Frequency
Identification (Identificação 
por Rádio Frequência).

Esse mecanismo fornece
meios de identificar
individualmente cada
produto, além de registrar
as suas informações
técnicas e permitir o seu
rastreamento.
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Com a tecnologia RFID cada peça tem um único ID, portanto o 
sistema reconhece o total do estoque em segundos !

A Solução – Magic Store

com RFID
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Com antenas em locais estratégicos , toda a movimentação de 
estoques é monitorada e controlada

A Solução – Magic Store

com RFID



Analisando a situação

“O estoque é o coração do varejo e atacado, principalmente 

no caso de supermercados, padarias, mercearias e também 

construção.

A tecnologia é uma grande aliada, mas sozinha não resolve 

o problema. Processos operacionais são fundamentais, 

uma vez que a gestão de estoque no varejo é muito vulnerável 

a eventos do dia a dia.”

https://www.infovarejo.com.br/10-causas-de-problemas-no-seu-
estoque/

https://www.infovarejo.com.br/10-causas-de-problemas-no-seu-estoque/


Nossos Cases - Hermitex
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Fábrica reduz tempo para inventário em 70%

Além de otimizar os processos de contagem, a confecção Hermitex, de 

Campinas (SP), atingiu o índice de 100% de rastreabilidade de seus 

produtos

http://brasil.rfidjournal.com/noticias/vision?14276

http://brasil.rfidjournal.com/noticias/vision?14276
javascript:void(0);


Baseada em uma inovação tecnológica 
revolucionária

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

✓ Enorme facilidade de personalização e desenvolvimento 
sem códigos Web e Mobile. 

Magic Store – Diferenciais

✓ Toda a movimentação de estoques é controlada 
automaticamente pelo sistema, através de fases pré-
cadastradas, e antenas estrategicamente localizadas
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Magic Store 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 Store – 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.



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 
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