
Magic Store
Sistema de Gestão Empresarial e 

Tesouraria.

MAGIC STORE
1



O Mercado
 Clientes exigindo respostas rápidas e precisas.

 Processos em tempo real, confiança e segurança nas 
informações com utilização de ferramentas tecnológicas e 
mobilidade.

 Manter o investimento inicial - ROI
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A Tecnologia
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Empresa International de Software 
fundada em 1986.

Criou novo conceito de desenvolvimento 
de sistemas por eventos e sem códigos. 

4 Laboratórios Pesquisa e Desenvolvimento 
nos países de Israel, USA, India e Japão.

Presente em mais de 50 países.

Mais de 800 clientes na América Latina

e mais de 200 clientes no Brasil.

www.magicsoftware.com.br
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Magic Software foi indicada pelo gartner como um das 9 “Principais
fornecedores de infra-estrutura de aplicações do mercado global”

Source: Magic Quadrants for Application Infrastructure a Summary View, Gartner, March 2009

Magic Software no Mundo



Alguns clientes Magic no mundo. 

Finanças Logistica e Distribuição Saúde

Telecom

Outros

http://www.allstate.com/
http://www.allstate.com/
http://www.adidas.com/ca/
http://www.adidas.com/ca/
http://www.magicsoftware.com/bin/magic.jsp?o=corp_cl%5el129
http://www.magicsoftware.com/bin/magic.jsp?o=corp_cl%5el129
http://www.magicsoftware.com/bin/magic.jsp?o=corp_cl%5el116
http://www.magicsoftware.com/bin/magic.jsp?o=corp_cl%5el116


Clientes Magic no Brasil

http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/
http://www.portugaltelecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/
http://www.lef.com.br/Portugues/index.php
http://www.lef.com.br/Portugues/index.php


Facilidade de personalização
* linguagem sem códigos,

* desenvolvimento por lista de eventos, visual
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Magic Studio Visual Studio 2008

Client Side 

Script

Server Side Script Server Side Script

Calculating Costs

Principais Diferencial - Magic



Baseada em uma inovação tecnológica 
revolucionária

* RIA (do inglês Rich Internet Application);

* permite total mobilidade;

* não utiliza o browser;

* total segurança no tráfego de informações.



Inovação tecnológica

* Integração total com equipamento

- Fotos e vídeos diretamente para a Ficha de Produção

- GPS para representantes e logística



Fácil implantação

* opera em todas as plataformas ;

* opera com todos os bancos de dados;

* total autonomia para as empresas. 



Baixo custo de implantação

* interação intuitiva e amigável;

* implantação mais rápida;

* treinamento de equipe em prazos mais curtos.



Facilidade de utilização

* pesquisa instantânea em todas as telas, 

* diversos filtros. 

* grava registros automaticamente.



Evolução tecnológica
* acompanha a evolução global de tecnologia, 

* fácil inclusão de novas mídias, 

* novas plataformas de comunicação ( Facebook, 

Twitter, Google Drive)



UM PODEROSO E COMPLETO SISTEMA ALIADO À MOBILIDADE 
DA WEB EM TERMINAIS, TABLETS e SMARTPHONES.



Grade de Cores e Características
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Módulo desenvolvido especialmente para o segmento 
industrial

* grade de cores e características de produto, 
* fotos e modelos de produtos,
* modelos de composições.



Ficha Técnica
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Módulo desenvolvido especialmente para o 
segmento industrial

* ficha técnica totalmente configurável, 
* sequenciamento de fases e tempos de produção,
* consumo diferenciado por cores e características



Agrupamento de Pedidos
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Módulo desenvolvido especialmente para o 
segmento industrial

* agrupamento de pedidos diversos para envio à produção, 
* facilidade de compor ordens de envio e retorno,
* facilidade de inclusão de novas tabelas de cores, fases



Planilha de Custos
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Planilha de custos acoplada
* registro de despesas relativas aos custos fixos, 
* registro de despesas variáveis, 
* razão inversa pelo volume de peças produzidas,
* resultando o custo real de cada produto.



Controle de PCP
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PCP Dinâmico
* acompanhamento diário das fases de produção, 
* pesquisa por pedidos, produtos, clientes, fases, ordens.                                                                   
* alertas de atrasos no cronograma, com cores, emails e                                                                     
mensagens(SMS),
* acompanhamento e administração de perdas,



O Conceito
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Controle Tesouraria
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• Visão por Entidades: fluxo de caixa parametrizável para atender 

estruturas de diferentes níveis de complexidade: por empresa, bancos, 

diário e mensal.

• Estrutura do Fluxo de Caixa: definição de rubrica financeira multi-nível, 

da visão operacional à gerencial e de diferentes negócios.

• Visão financeira e bancária: acompanhamento dos movimentos de 

caixa em função de sua natureza financeira (receita / despesa, geração 

de caixa e saldos inicial e final) .

• “Drill-Down”: disponível o recurso de drill-down, possibilitando o 

detalhamento de movimentos a partir de valores consolidados.
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Visão por rubricas, diárias, e 

empresas com projeção 

futura.
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Transferência Eletrônica

Transferência entre c/c: balanceamento parametrizável dos saldos das 

contas correntes da empresa ou entre as contas das empresas, de forma 

automática; saldos objetivo, definição de contas correntes e empresas 

centralizadoras, grupos de transferência.

Transferência manual: simples e rápida executada na própria tela de 

transferência.

Simulação: possibilidade de simular transferências e visualizar o impacto 

sobre os saldos das contas correntes, sem afetá-las.

Execução da transferência: transferências podem ser efetivadas por  

emissão de cartas ou meio eletrônico - geração de arquivo eletrônico 

para o banco (padrão CNAB / FEBRABAN).
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Conciliação Financeira

Extratos: tratamento do extrato bancário, incluindo o CNAB/FEBRABAN, 

200 ou 240 posições.

Tradutor de extratos: ferramenta que permite à padronização dos códigos 

e históricos bancários, aumentando, assim, a eficiência da conciliação 

financeira.

Conciliação financeira automática: parametrização de critérios de 

conciliação sofisticados, possível a criação automática de lançamentos.

Conciliação financeira manual: tratamento dos pendentes de conciliação 

de maneira simples e ágil.

Geração contábil e controle de saldos de tarifas bancárias.



Operação Financeira
Índices Econômicos

Parametrização Flexível: configuração de regras de valorização 

de moedas e índices econômicos pelo próprio usuário, tais 

como: CDI ANUAL, DÓLAR, EURO,e outros.

Automatização: atualização dos índices econômicos a partir de 

provedores de índice econômicos através de sites da Internet 

do BNDES, BACEN, CETIP.

Projeção: disponível recurso para a geração de projeções para 

os índices econômicos, para qualquer horizonte futuro.
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Modelo de cadastro do índice de valorização das operações financeiras.
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Detalhamento Operacional de Oper 

Financeiras

Parametrização do sistema de amortização, da moeda da operação e das 

regras de cálculo: juros simples e/ou compostos, taxa negociada por período 

de referência, capitalização/descapitalização por dias úteis ou corridos, 

valorização indexada por moedas, índices e cotas.

Parametrização das regras de cálculo de impostos, como IOC, IOF 

Regressivo, IR Regressivo, entre outros.

Gestão de limites de créditos e de concentração bancária.

Parametrização de contas contábeis.
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Avaliação das operações sobre qualquer moeda, modalidade, agente e empresa.

Múltiplas repactuações de taxas, carências, períodos de pagamento, impostos.

Geração automática dos movimentos de caixa  de operações financeiras para o 

módulo Tesouraria (totalmente integrados).

Lançamentos das parcelas futuras dos contratos no fluxo de caixa(totalmente 

integrados).

Contabilização automática das operações de curto e longo prazo: apropriações de 

juros e encargos, variações cambiais / monetárias, transferências de longo para 

curto prazo.
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Cadastro da 

modalidade do 

contrato.

Tipo do sistema de 

amortização e cálculo.

Tipos de cálculos dos 

impostos.
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Tela de parcelas liquidadas e futuras através da regra de distribuição.

Valor das parcelas 

pela URTJLP
Valor das parcelas 

convertido para 

Reais.

Tipo da parcela a ser 

liquidada.
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Tela de parcelas contábeis referente a apropriação mensal e liquidação.

Valor de apropriação 

mensal.

Valor das parcelas de 

transferência de 

Longo / Curto. Tipo de parcelas 

baixadas.
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Preparado para utilização com RFID 

(Etiquetas de Identificação por Rádio-

Frequência)
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eCommerce – Integração total de 

Pedidos e Produtos



Suporte – Vários níveis
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Rede global de suporte
* suporte local pela equipe de parceiros,
* suporte MagicNetwork pela equipe de consultores, 
* suporte Magic Internacional.



Obrigado!

Estamos a disposição para atendê-los !

Walter Eduardo Contin                       

(11) 945-100640

walter.contin@magicnetwork.com.br

mailto:walter.contin@magicnetwork.com.br

