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A mago.net Standard vállalatirányítási rendszer moduljai
A szerver modul a Mago.Net rendszer alapmodulja, megléte
elengedhetetlen a rendszer működéséhez. Biztosítja az adminisztrációs
felületet,
Szerver

melynek

segítségével

rendszeradatbázisokat,

létrehozhatjuk

menedzselhetjük

a

a

vállalati

és

felhasználókat

és

vállalatokat.
A modul az alábbi eszközöket tartalmazza: Menü Manager, Radar és
Kereső.

A modul biztosítja, hogy minden könyvelési eljárási kötelezettség, kezdve a
kettős könyveléstől az ÁFA-s számla és főkönyvi kimutatás nyomtatásáig,
valamint a mérleg megalkotásig könnyen megvalósítható legyen.
A könyvelés modul magja a főkönyvelés, ahol az üzleti tranzakciókat lehet
bevinni, módosítani, illetve törölni. Minden könyvviteli tétel külön
referenciaszámmal van megkülönböztetve, ami vagy automatikusan vagy a
felhasználó szerint kerül kiosztásra. Ezzel a számmal sokkal gyorsabb és
könnyebb a későbbi keresés. Minden könyvelési tétel speciális
környezetben van kezelve minden rekordtípusra (kibocsátott, fogadott
dokumentumok). A program ellenőrzi a bevitt adatok következetességét és
jelez minden könyvelési vagy ÁFA-val kapcsolatos ellentmondást. A bevitt
tétel valós-idejűleg frissíti a vele kapcsolatos bejegyzéseket (teljes számla,
Könyvelés

vevő/szállító számla, ÁFA adat, fizetésütemezés, stb.) és pillanatnyi
kimutatást, ÁFA összegzést, főkönyvi kivonat és egyenlegjelentést is
kaphatunk rögtön a bevitel után.
Sokféle számla karton, áttekintés és ellenőrző lista ad lehetőséget az
állandó ellenőrzésre. A program számos táblázatot és törzsadatot
tartalmaz, ilyenek az ÁFA táblázat, számlatükör, könyvelési sablonok,
fizetési feltételek (természetesen részletfizetéshez is), bankok (mind a
kereskedelmi, mind a vevő/szállító bankokhoz) és általában minden
adathoz, ami a könyvelés területén előfordulhat.
Almenü pontok:
Általános főkönyv, könyvelési műveletek, egyenleg listák és mérleg,
pénzügyi riportok (főkönyvi és ÁFA riportok), fizetési ütemtervek,
vevőkkel szembeni követelések és szállítói tartozások.
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Minden értékesítési dokumentum elkészíthető használatával:
•

vevői számlák

•

stornó és helyesbítő számlák

•

előleg számlák

•

nyugták

•

szállítólevelek

Egy igen hasznos és hatékony fizetésütemező is integrálva van a modulba.
Értékesítés

Ár és kedvezménykezelés is bekerült ellentmondás ellenőrzési funkcióval.
A cikkek nyomonkövethetőek a vonalkódleolvasó alkalmazással. A
Mago.net számottevő variációt nyújt az értékesítés menedzsment minden
területén:
•

trendek;

•

legjobb eladások;

•

gyakoriság, előfordulás;

•

stb.

A bejövő és kimenő áruk teljesen testreszabható kódrendszerrel (maximum
21 karakterrel) láthatóak el. Minden cikk nyomon követhető egy optikai
olvasóval. A pénzügyi leltározás zárását egy program vezeti és a
cikkkészlet kimutatások megnézhetőek a grafikus cikk követővel.
A modul segítséget nyújt a készletgazdálkodás racionalizálásához, amivel
Készlet

jelentősen csökkenthetőek a kezelési költségek.
Funkciók:
•

cikktörzs kezelése;

•

készletmozgások,

mozgásnemek,

készlettel

releváns

törzsadatok felvitelére szolgál;

Vevői rendelések

sales@itware.hu

•

ABC analízis;

•

különféle lekérdezések és készlet-statisztikák választhatók.

Vevői ajánlat készítése, vevői rendelések kezelésére, rendelés
visszaigazolás készítésére. A modulhoz tartozó statisztikák további
összetett riportokat tartalmaznak (rendelések vevő szerint, cikk szerint,
vevő/cikk szerint, cikk/vevő szerint, stb.)
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Beszerzési rendelések

Beszerzési rendelések kezelése, automatikus utánrendelés alacsony
készletszint vagy cikk foglalás esetén, szállítási késedelem kimutatás.

Mail Connector

Lehetőséget nyújt riportok, bizonylatok .pdf formátumban való küldésére, emailben azokra az email címekre és faxszámokra, amelyek jogosultak ezek
olvasására.

XGate

Önálló vagy csoportos adatok exportja és importja XML formátumban,
társítva az összes szükséges egyéb adatot, ami a dokumentum
egységességéhez kell.

Bűvös dokumentumok

A modulnak köszönhetően egyszerű Wordben és Excelben elkészített
munkalapokkal lehet kapcsolódni a Mago.net rendszerhez.
(Client Access Licence) A rendszer minden egyes felhasználót külön
azonosít és nyilvántart, így minden felhasználónak, saját, személyes

CAL
Kliens Hozzáférési Licenc

hozzáférése van a rendszerhez. Mago.Net Server CAL esetén
(alapértelmezett

kliens

kapcsolódás)

a

személyes

hozzáférés

biztosításához a felhasználókhoz dedikáltan CAL-okat kell párosítani.

CAL Bűvös
Dokumentumok

A felhasználónak lehetősége van hozzáférni a Bűvös dokumentumok
adataihoz és dokumentumaihoz.

M.L.U.

Microarea Live Update: éves hozzájárulás a frissítéshez, mely által a
végfelhasználók lehetőséget kapnak a Microarea által kibocsátott verziók
beszerzésére 12 hónapon belül.
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