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 A mago.net  
 vállalatirányítási rendszer 

 moduljai 
 

Szerver 
A rendszer magja: adatbázis-táblák kezelése és adminisztrációs felület. 
Ez a modul az összes konfiguráció alapvetı része, megléte 
elengedhetetlen a rendszer mőködéséhez.  

Könyvelés 
Általános fıkönyv, könyvelési tranzakciók, mérlegek, fizetési terv, 
kinnlevıségek, fizetés ütemezés, látra szóló csekkek, mérleg 
újraosztályozás. 

Tervezett könyvelés  
Elıfeltétel: Könyvelés modul 

Tervezett könyvelés mind általános, mind analitikus könyvelésre, átalakítás 
tényleges könyvelésre, tervezett mérleg analízis. 

Analízis és kontrolling 
Elıfeltétel: Könyvelés modul 

Bevétel és kiadás kezelése a költséghelyek és munkaszámok szerint.  
Külön területet biztosít a tervezetnek és a tényadatoknak. 
A tényadatokat a következı modulok adataiból nyeri ki: Általános fıkönyv, 
Készlet, Értékesítés, Beszerzések és Értékcsökkenés. 

Konszolidált mérleg 
Elıfeltétel: Könyvelés modul 

Egységesített sablonkezelés, könyvelési adatok váltása anya- és 
leányvállalatok között, újraosztályozott, egységesített mérleg. 

Pénztár 
 
 

A modul pénztári bejegyzések nyilvántartását és kezelését végzi, alkalmas 
készpénz be– és kivételezés végrehajtására. A vevı / szállító pénzügyi 
ütemezéseihez igazodva kapcsolatot teremt az analitikus és fıkönyvi 
könyveléssel. Nyomon követi a különbözı valuták és készpénzi mozgások 
kezelését. 

e-bank (átutalás) 
ÚJDONSÁG! 
 

A mago.net és az Internet banki megoldások között teremt kapcsolatot ez a 
modul. Segítségével a magoban rögzített szállítói számlák kifizetése 
történik banki átutalással a támogatott banki online terminálokon keresztül. 
(A banktól függıen testre szabást igényel.) 

 
Pénztárgép kapcsolat 
 
ÚJDONSÁG! 
 

Összeköttetést épít ki a mago.net és a kiválasztott pénztárgép között. A 
cikktörzs rugalmasan betölthetı és módosítható  a MICRA 
pénztárgépekben. A megfelelı azonosítás után a pénztárgép által adott 
nyugta alapján a  mago.net-bıl egy gombnyomással számla nyomtatható. 
Több pénztárgép együttes kezelésére is alkalmas a modul.  

Tárgyi eszközök 
Elıfeltétel: Könyvelés modul 

Tárgyi eszköz kezelés, tárgyi eszköz mozgások. Számvitel szerinti, 
adótörvény szerinti és könyv szerinti értékcsökkenés. Szimulált 
értékcsökkenés a Tárgyi eszköz és a Tervezett könyvelés modul 
segítségével.  

Értékesítés 
Számlák, megrendelılapok, szállítólevelek, helyesbítı számlák, nyugták, 
azonnali és utólagos számlázás kezelése. Cikk-árlisták, vevıi árlisták 
intelligens kódok és vonalkódok kezelése, jelentések.  

Ügynökök 
Elıfeltétel: Értékesítés modul 

Ügynökök és területi képviselık nyilvántartása, jutalék-politika és 
jutalékszámítás, ügynöki tranzakciók, jutalékok jóváhagyása, értékesítési 
területek, jutalék-visszavonás kinnlevıség miatt, ügynök statisztikák.  
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Beszerzések 
Elıfeltétel: Készlet modul 

Beérkezett rendelések és készletfeltöltés-kezelés, szállítólevelek, 
beszerzési számlák, beérkezett helyesbítı számlák, cikkek kezelése, 
árlisták, intelligens kódok és vonalkódok kezelése, beszerzési statisztikák. 

Intrastat 
Elıfeltétel: Könyvelési modul  

Intrastat kezelés, más országokba szóló beszerzési és eladási 
dokumentumokról automatikusan készülı felmérések, és az Intrastat 
formanyomtatványok folyamatos és automatikus létrehozása (papíron és 
elektronikusan is). 

Készlet 

Fejlett árucikk-törzsadat kezelés, készletmozgások kezelése, pénzügyi 
értékelés, több raktár kezelése, LIFO és FIFO, átlagköltség, utolsó 
beszerzési költség, ABC analízis, intelligens kódok és vonalkódok, készlet-
statisztikák. 

Készlet elhelyezkedés 
Elıfeltétel: Készlet modul 

Teljes körő készlet-elhelyezkedés kezelés, és belsı készlet-mozgás 
kezelés (az árucikkek elhelyezkedése szerint bontva).  

Lot és gyáriszám 
Elıfeltétel: Készlet modul 

Lot-szám kezelés, automatikus lot-számozás, automatikus lot-szám-
felajánlás a kirakodási folyamat alatt, lot-szám kezelés raktározás szerint, 
gyáriszámok automatikus kiosztása, lot-számok kiterjesztése a kirakodás 
alatt.  

Vevıi rendelések 
Elıfeltétel: Értékesítés és Készlet 
modul 

Vevıi rendelések kezelése, ütemezés, ajánlat vevıknek, cikkek kezelése. 
Árlisták, intelligens kódok és vonalkódok kezelése, vevıi rendelések 
statisztikája. 

Beszerzési rendelések 
Elıfeltétel: Beszerzés és Készlet modul 

Beszerzési rendelések kezelése, ütemezés, fizetési felszólítások, ajánlatok 
beszállítóktól, cikkek kezelése, árjegyzékek, intelligens kódok, vonalkódok 
kezelése, beszerzési rendelések statisztikája. 

Anyagjegyzék 
Elıfeltétel: Készlet modul 

Termékstruktúra összeállítások, összetételek és ezzel kapcsolatos 
költségek kezelése, végtelen számú szint az anyagjegyzék felépítésében. 
Készlet-mozgások kezelése mind nyersanyag, mind félkész, és készáru 
esetében is. Többszintő anyagjegyzék lehívási lehetıség, meghatározott 
szintre.  

Gyártásirányítás (Alap) 
Elıfeltétel: Készlet, Anyagjegyzék, 
Vevıi rendelések és Beszerzési 
rendelések modul 

Gyártásirányítási dokumentumok kezelése. Munkafolyamat kezelés, 
anyagválaszték-győjtés és feldolgozás-összegzés. Automatikus 
dokumentum-létrehozás, külsı munkaerı kezelése, készletkezelés külsı 
munkában.  

Gyártásirányítás (Emelt 
szintő) 
Elıfeltétel:Anyagjegyzék, 
Gyártásirányítás (alap) 

Gyártásirányítási dokumentumok kezelése. Ciklusok és termelési források 
kezelése, többszörös feldolgozási fázisok minden megrendeléshez és 
alternatívához. Részleges folyamatok kezelésének lehetısége, költség-
analízis és munkaszám-, költséghely-kezelés. 

Gyártástervezés 
Elıfeltétel: Készlet, Anyagjegyzék, 
Vevıi rendelések, Beszerzési 
rendelések, Gyártásirányítás (Alap) és 
Gyártásirányítás (emelt szintő) modul 

Gyártástervezés MRP II megvalósításával. Anyagszükséglet elemzés 
(MRP) és végtelen kapacitású CRP folyamatok segítségével elemzi és 
ütemezi a gyártási tervet, rendeléseket. Gyártási sorrend-elemzés GANTT 
diagramokkal, Loading Profiles elemzı táblázatok. 

Variánsok 
Anyagjegyzék opciók  
Elıfeltétel: Készlet és Anyagjegyzék 
modul 

Árucikk-variánsok kezelése, új cikkek meghatározása létezı cikkekbıl, és 
a variánsok megjelenítése bizonylatokon, számlákon.  
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Háttérfunkciók, segédmodulok 

 
 

Megjegyzés: A segédmodulok minden konfigurációban a többi meglévı modullal mőködnek együtt. 
 

Konfigurátor 
Anyagjegyzék konfigurátor 
Elıfeltétel: Készlet, Anyagjegyzék és 
Variáns modul 

Árucikk konfigurációk kezelése, lehetıséget biztosít egy adott cikk 
konfigurációjának interaktív megváltoztatására (például egy vásárló 
kérésére).  

Feladatütemezı 
Segédmodul 

Mindenfajta (mago.net-en kívüli és azon belüli) feladat ütemezése, 
amelyeket bizonyos idıpontban vagy napon kell elvégezni. Az ütemezhetı 
feladatok lehetnek egyszerőek (egyetlen feladat, egyszeri tevékenység) és 
összetettek is (bizonyos sorrendiséget követı, ismétlendı feladatok). 

Bővös dokumentumok 
Segédmodul 
 
 

A modul lehetıvé teszi, hogy Microsoft Word-bıl és/vagy Excel-bıl is 
hozzáférhetık legyenek a mago.net adatai. A modul Word és Excel 
sablonjaival meghatározható, hogy dokumentumokba milyen táblázatok, 
sorok, adatok kerüljenek az adatbázisból. Az adatok nem csak 
beilleszthetık ezekbe a dokumentumokba, de módosíthatók Word és/vagy 
Excel környezetben, és a módosítások menthetık a vállalati adatbázisba. 
Interfész modul MS Office környezethez, OLE2, XML támogatás. 

Mail Connector  
Segédmodul 

Teljesen testre szabható kiegészítı levelezı, ami a PDF formátumot is 
támogatja, és az automatikus dokumentum- és/vagy faxkézbesítést is 
lehetıvé teszi (a címzett e-mail címét közvetlenül a vállalati adatbázisból is 
be lehet tölteni) 

XGate -  
XML Export/Import 
Segédmodul 

Adatok exportja és importja XML formátumban, ezzel egyszerősödik az 
információtovábbítás, és a használatban lévı adatokkal történı munka az 
Interneten keresztül.  

Középszintő biztonság, 
jogosultság 
Segédmodul 

A biztonsági felügyelet elsı szintje: felhasználó- és szerepfüggı 
hozzáférési jog ellenırzés a program funkcionális egységein belül. 

Biztonság, jogosultságok  
Segédmodul 

Teljes biztonsági felügyelet: felhasználó- és szerep-függı hozzáférési jog 
ellenırzés a dokumentumokon és a végrehajtható mőveleteken, teljes 
testreszabhatósággal.  

Rendszernaplózás 
Segédmodul 

Teljes körő rendszernaplózás, rögzíti a dokumentumok módosítását, a 
különbözı mőveleteket és a felhasználói bejelentkezéseket. 

EasyLook  
Segédmodul 

A modul a riportokat teszi teljes körően elérhetıvé, hogy a jelentésekhez, 
riportokhoz, és statisztikákhoz a felhasználók akár egy Internet 
böngészıvel is hozzáférjenek. 

CAL 
Kliens Hozzáférési Licenc 

A rendszer minden egyes felhasználót külön azonosít és nyilvántart, így 
minden felhasználónak, bármelyik mago.net munkaállomáson is dolgozik, 
saját, személyes hozzáférése van a rendszerhez. 
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Microarea Live Update – 
Microarea Élıfrissítés 

Elıfizetés a rendszerfrissítésekre. Lehetıvé teszi, hogy a végfelhasználók 
12 hónapon keresztül megkaphassák a Microarea által kiadott, frissített 
rendszerösszetevıket. Az összetevık önmőködıen, az Interneten 
keresztül is frissülhetnek.  

Webshop kapcsolat 
ÚJDONSÁG! 
 

A modul segítségével lehetıvé válik a mago.net adatainak felhasználása 
Interneten történı kereskedés során. A törzsadatok (ügyfél adatok, 
cikktörzs adatok), az árak, a raktárkészlet, mind elérhetı és felhasználható 
az Internet-boltunkban. A tényleges készlet ill. beérkezı megrendelések 
alapján lehet felvenni az on-line megrendeléseket. A tranzakciók 
(ajánlatkérés, megrendelés, számlázás) adatai  a háttérben azonnal 
cserélıdnek a mago.net és a webshop között. (A webshoptól függıen 
testre szabást igényel.) 

Automatikus 
volumenfüggı 
kedvezményszámítás 
ÚJDONSÁG!  

A számla  volumenétıl függı automatikus kedvezmény számítása 
megadott kedvezménytáblázat alapján. A táblázatban jelölni kell az adott 
forgalomhoz tartozó sávos kedvezmény  százalékokat. 

CRM illesztés 
ÚJDONSÁG! 
 

Az ACT! CRM (Customer Relationship Management) és a 
mago.net rendszer kétirányú illesztése, mely biztosítja az egyik 
alkalmazásban rögzített adatok és információk  (törzsadatok, activityk, 
számlák, stb)  automatikus átadását a másik rendszerbe.  

Adat betöltı segédprogram 
ÚJDONSÁG! 
 

A segédprogram a megadott Excel fájlokból a mago.net  vállaltirányítási 
rendszer által értelmezhetı  és betölthetı XML fájlokat generál. Az Excel-
ben rendelkezésre álló adatok (cikkek, 
árlisták, ügyfelek stb.) struktúrájának megfelelıen konfigurált program  
bármikor egy gombnyomással elıállítja az XML file-okat, melyek a 
mago.net konzoljával bevihetık az adatbázisba. 


