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De acordo com Resultados Digitais, em conjunto com a
Rock Content, mais de 70% das empresas no Brasil ainda
se baseiam em dados imprecisos para tomar decisões
importantes do negócio.

A dificuldade na elaboração de relatórios nas empresas
ocorre devido a complexidade de integrar todos os bancos
de dados, gerando um trabalho extenso e exigindo muito
esforço e horas extras.

Contexto do mercado



A Magic BI é uma plataforma SAAS que lê e integra
todos os bancos de dados da sua empresa.

Além disso, a plataforma monta automaticamente
filtros e seleções para consultas e tabelas, cruzando-os
de forma instantânea, gerando relatórios e gráficos.

Gestão de dados
descomplicada



Mais praticidade
Fornece índices e kpi’s automaticamente a

partir do banco de dados criado, permitindo vários níveis de filtros e seleção de
dados e colunas automaticamente



Inteligência Artificial
por meio do Machine Learning, a Magic BI aponta o que pode ocorrer no

presente e no futuro, tornando as decisões da sua empresa mais seguras e
precisas
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Estamos integrados com tudo
Nossa plataforma possui API's que integram os principais sistemas do

mercado e seus bancos de dados



Case de sucesso

Para a consolidação do Fluxo de Caixa é necessário
realizar a compilação de todos os dados que tangenciam
as entradas e as saídas da empresa, na Ninecon o tempo
de execução desta tarefa girava em torno de 8 a 10
horas. 

A partir da implementação da MagicBI, conseguimos uma
redução deste tempo para menos de 1 hora, indicador que
qualifica a otimização realizada.

Reduzimos 80% do tempo de trabalho
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Administração
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Nossa equipe
Mais de 20 anos de experiência



Vamos conversar?

www.magicnetwork.com.br

comercial@magicnetwork.com.br

(11) 99184-1901

(11) 94510-0640


