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3INFORMATIVOS DE ÍNDICES ECONÔMICOS.
QUADRO DE ALERTA  DAS 

OPERAÇÕES COM VENCIMENTOS 

A LIQUIDAR.

Tela inicial & indicadores 

financeiros 

VISÃO DE ENDIVIDAMENTO / APLICAÇÃO DE FORMA GRÁFICA.



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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GESTÃO DE GERAÇÃO DE CAIXA.

PLANEJAMENTO DE LIQUIDEZ 

DE CURTO E MEDIO PRAZO 

(MENSAL).

VISÃO DIÁRIA.

VÁRIOS TIPOS DE VISÃO 

DE FLUXO DE 

CAIXA(empresas, mensal, 

bancos e contas 

financeiras). 

COMPARATIVO  

GRÁFICO.
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ACOMPANHAMENTO DOS TITULOS A RECEBER PENDENTES COM 

IMPRESSÃO EM PDF OU EXCEL E BI GRÁFICO.
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DRILL-DOWN  PARA O DETALHAMENTO DOS 

MOVIMENTOS FINANCEIROS.
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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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Transferência automática 

de contas correntes da 

mesma empresa com conta 

centralizadora (marcado em 

verde).
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Conciliação Financeira
Extratos: tratamento do extrato bancário, incluindo o 

CNAB/FEBRABAN, 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.
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PROCESSO DE CONCILIAÇÃO AUTOMATIZADA.

Com a importação do extrato sua conciliação bancária torna-se eficaz,

através somatória de valores você corrige distorção de valores criando de

forma automática o ajuste financeiro.

Movimentos financeiros 

empresas.
Movimentos financeiros 

bancos.
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Tela de importação do extrato , você seleciona o Tipo de Arquivo e Arquivo e faz a leitura

automática de vários extratos simultaneamente.



Operação de Contratos
Parametrização flexível: Configuração de regras de valorização de moedas e 

índices econômicos pelo próprio usuário, tais como: CDI ANUAL, DÓLAR, 
EURO,e outros.

Registro e controle de cada operação financeira: Saldos em qualquer data, 
na moeda original e em reais, resgates, liquidações, prazo médio, valor 
no vencimento.

Limites de créditos por bancos: Gestão de limites de créditos e de 
concentração bancária.

Contabilização automática das operações de curto e longo prazo: 
Apropriações de juros e encargos, variações cambiais / monetárias, 
transferências de longo para curto prazo.

Integração nativa: Geração automática dos movimentos de caixa e 
lançamentos das parcelas futuras no fluxo de caixa para o módulo de 
Tesouraria.
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MODELO DE CADASTRO DOS ÍNDICES DE VALORIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CONTRATOS.
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TIPOS DE 

CÁLCULOS DOS 

IMPOSTOS( IR, IOF 

e OUTROS).
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TELA DE PARCELAS LIQUIDADAS E FUTURAS  ATRAVÉS DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO.

VALOR DAS 

PARCELAS 

CONVERTIDAS 

PARA REAIS.

TIPO DA PARCELA 

A SER LIQUIDADA.
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TELA DE APROPRIAÇÃO MENSAL POR MODALIDADE.
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TELA DE GERAÇÃO DO LOTE CONTÁBIL A SER INTEGRADO COM O ERP COM PARAMETRIZAÇÃO DO 

PERIODO CONTÁBIL.
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VALOR DE 

APROPRIAÇÃO 

MENSAL.

TRANSFERÊNCIA DE 

LONGO / CURTO.
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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



Suporte – Vários 

níveis
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* suporte local pela equipe de parceiros,
* suporte MagicNetwork pela equipe de consultores, 



Obrigado!

Relacionamento com Cliente

Estela Politi

(11) 3807-9990

comercial@magicnetwork.com.br

Gerência Comercial

Walter Eduardo Contin

(11) 945.100.640

walter.contin@magicnetwork.com.br

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

