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DISPONIBILITATE 
WEB, PENTRU
O ACOPERIRE
GLOBALĂ 

Mago4 este un software 
de gestiune multilingv și 
multivalutar, care permite 
întreprinderilor să își 
gestioneze activitățile 
financiare și contabile, 
lanțul de aprovizionare
și alte procese de afaceri. 
Puteți începe cu funcțiile 
și resursele de necesitate 
imediată, pentru a activa 
și adapta ulterior soluția 
pe măsură ce necesitățile 
întreprinderii se schimbă. 

Toate acestea vă stau 
la dispoziție în modul 
Desktop sau Web, pentru a 
vă garanta productivitatea 
inclusiv departe de birou, 
datorită dispunerii specifice 
a Mago4.

Mago4 gestionează orice 
locație din țări diferite, 
datorită funcțiilor specifice 
pentru afaceri globale. 
 

Cu sprijinul a 9 localizări 
native și 10 limbi 
acceptate, mai mult de 
10.000 de clienți utilizează 
Mago4 în 30 de țări din 
întreaga lume, pentru
a asigura succesul și 
a fi mereu competitivi.

UN SINGUR ERP 
PENTRU TOATE 
NEVOILE SOCIETĂȚII 

Pentru a fi cu adevărat competitivi 
în mediul dinamic de afaceri, trebuie 
să ținem sub control costurile și să 
creștem la maximum rentabilitatea: 
acesta este motivul pentru care 
Mago4 ERP este instrumentul de 
gestiune potrivit pentru toată lumea, 
dar mai ales pentru dumneavoastră. 

Mago4 este soluția pentru 
gestionarea completă a societății 
dumneavoastră, este proiectat pentru 
a menține redus costul total de 
gestionare, prin susținerea diferitelor 
tehnologii de baze de date și sisteme 
de operare, cu o deschidere fără 
precedent către cloud.

Disponibil în mai multe ediții, flexibil 
și împărțit pe module, Mago4 vă 
permite să adăugați caracteristici 
și să puneți în aplicare funcții 
personalizate specifice, pe măsură ce 
afacerea dumneavoastră se dezvoltă.

De asemenea, aveți la dispoziție
un suport integrat pentru mai multe 
limbi, norme și pentru tranzacții 
cu mai multe valute, care vă oferă 
posibilitatea de a implementa locații 
funcționale pentru diferite țări: totul 
pentru ca afacerea dumneavoastră
să nu aibă limite. 
 
Descoperiți instrumentele
oferite de Mago4 pentru
a îmbunătăți productivitatea
și a accelera creșterea
afacerii dumneavoastră.



CREȘTEȚI 
PRODUCTIVITATEA
CU SOLUȚII COMPLETE 
ȘI PERSONALIZATE 

Cu Mago4 puteți gestiona în mod 
eficient toate aspectele afacerii 

dumneavoastră, oricare ar fi acestea 
și aveți întotdeauna la îndemână 
soluția potrivită pentru orice nevoie.

Mago4 îmbunătățește eficiența și 
acuratețea proceselor din cadrul 
întreprinderii, menținând în același 
timp flexibilitatea necesară pentru a 
facilita activitatea cotidiană în orice 

sector comercial (producție,
comerț sau servicii).

Veți găsi toate informațiile 
întreprinderii integrate într-un singur 
sistem, întotdeauna disponibile 
și actualizate: astfel puteți reduce 
erorile și costurile operaționale.

FUNCȚIONALITĂȚI 
TRANSVERSALE
DMS
CRM
Aplicație echipă de vânzări
Aplicație bunuri de vândut
Business Intelligence
E-commerce
Gestionarea site-urilor

PARTEA ADMINISTRATIVĂ
Mago4 gestionează partea 
administrativă și contabilă, inclusiv 
amortizările, controlul gestiunii prin 
comunicații digitale.

Contabilitate generală
Contabilitate previzională 
Situații financiare XBRL 
Analiza situațiilor financiare - 
standardele Basel II 
Situații financiare consolidate
Contabilitate analitică
Amortizări 
Gestionarea numerarului
Intrastat
Gestionarea avansată a conturilor 
bancare
Registrul de inventar și anexe
Trezorerie
Schimb de date contabile pentru 
aplicații fiscale Zucchetti
Importarea salariilor

PARTEA DE VÂNZĂRI - 
ACHIZIȚII
Mago4 administrează ciclul activ 
și pasiv, de la cotațiile de preț la 
facturare, până la controlul calității.

Comenzi de la clienți
Vânzări
Serviciul Conai (Consorțiul National 
pentru ambalaje) 
WEEE
Sales Force Management
Limită de credit
Comenzi către furnizori
Achiziții
Controlul calității
Facturarea electronică
Schimb de date cu sistemul Tesan 
Zucchetti

UȘOR DE UTILIZAT
ȘI DE INSTALAT

INTERFEȚE CLOUD
ȘI DESKTOP SIMILARE

UTILIZARE FĂRĂ LIMITE

SUPORT COMPLET
PENTRU ORICE LOCAȚIE 

PARTEA DE INVENTAR
ȘI LOGISTICĂ 
Mago4 gestionează inventarul fiscal 
și fizic, precum și partea de logistică. 

Inventar
Loturi și numere de serie
Barcode Manager
Wharehouse Management System
WMS Mobile

PARTEA DE PRODUCȚIE
Mago4 coordonează producția
și planificarea acesteia prin Gantt, 
MRP II și CRP.

Lista de materiale
Variante
Configurator 
Managementul producției
Comenzi deschise
Producție Mobile
Planificarea producției
Managementul instrumentelor



TASKBUILDER 
FRAMEWORK
TaskBuilder Framework este 
infrastructura de suport Mago4, 
configurată, de asemenea, ca un 
mediu independent. TBF este 
o bază aplicativă, care poate fi 
gestionată în mod independent 
și încărcată pe platforme client/
server și/sau pe cloud, pe care pot fi 
dezvoltate soluții verticale, module 
suplimentare și produse transversale 
integrate sau independente.

MAGICLINK
Creați soluții personalizate 
implementate în orice limbaj de 
programare, care vă permit realizarea 
unei interfețe cu Mago4 prin 
intermediul serviciilor web. 

I.MAGO STUDIO
Mediu de dezvoltare pentru a descrie 
modul de extragere și transformare 
a fluxurilor de date de la sursă la o 
destinație. Este echipat cu un motor 
de sincronizare în tehnologie web 
nativă.
 

ADAPTAT PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ

Mago4 are o deschidere înnăscută 
pentru soluții de integrare și 
de personalizare, posibile prin 
intermediul platformei de dezvoltare 
și al infrastructurii cadru a pachetului 
Mago4, dar și pentru aplicații terțe. 
Pentru a vă echipa afacerea cu 
instrumente adaptate pentru nevoile 
dumneavoastră!

INTEGRĂRI

PERSONALIZĂRI

VALORIFICAREA PROCESELOR

RAPORTARE AVANSATĂ

SOLUȚII VERTICALE

Pentru a modela Mago4 la realitatea 
afacerii dumneavoastră, aveți la 
îndemână instrumente de dezvoltare 
puternice, care vă permit să creați 
soluții verticale integrate în Mago4 
sau adevărate soluții autonome. 
Iar dacă sunteți în căutare de 
performanțe și mai mari, descoperiți 
pachetul Mago4, conceput pentru 
a răspunde tuturor nevoilor 
dumneavoastră operaționale, de 
dezvoltare și de afaceri.

FLEXIBILITATEA 
ÎNSEAMNĂ EXISTENȚA 
UNOR SOLUȚII PENTRU 
FIECARE NEVOIE  

Mago4 se adresează tuturor IMM-
urilor, de orice dimensiune, care sunt 
active în orice sector comercial.

Mago4 se adaptează nevoilor 
dumneavoastră, chiar și în modurile 
standard în care este livrat, și 
este capabil să evolueze odată cu 
creșterea afacerii dumneavoastră.



UN ERP
ACCESIBIL 100%

Pentru a vă asigura accesul fără 
limite, aspectul Mago4 este capabil 
să se adapteze automat la factorul 
de formă al dispozitivului pe care 
îl utilizați (rezoluții diferite, tablete, 
telefoane mobile). 

Design-ul proiectat pentru diferite 
tipuri de rezoluții reduce la minimum 
necesitatea de a redimensiona 
și de a derula conținutul și vă 
permite să valorificați la maximum 
caracteristicile dispozitivului.

Astfel, datorită design-ului receptiv 
și versatilității Mago4, sunteți mereu 
productiv, orice dispozitiv ați avea și 
oriunde v-ați afla.

INSTALARE

On premise
On Cloud 
Web
PPU 
PAAS

PROFESSIONAL LITE EDITION
Adresată întreprinderilor mici care au nevoie să gestioneze în mod 
eficient partea administrativă și contabilă, inventarul, ciclul de vânzări
și achizițiile.

PROFESSIONAL EDITION
Concepută pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul comercial, 
industrial sau al serviciilor. Perfectă pentru gestionarea întregului ciclu, 
de la ofertă până la planificarea producției.

ENTERPRISE EDITION
Alegerea ideală pentru întreprinderi atât comerciale, cât și de producție, 
ce dispun de 10 sau mai mulți utilizatori. Este ediția „cu totul inclus“: 
toate modulele funcționale Mago4 prezente și viitoare.

TASKBUILDER STUDIO

Reporting Studio
Sistem de raportare echipat cu 
propriul instrument de dezvoltare, 
intuitiv și complet. Rapoartele pot fi 
parametrizate 100%, pot fi trimise 
prin e-mail sau arhivate automat, 
oferă legături către alte rapoarte, 
documente Mago4, Google Maps 
și Skype; datele pot fi exportate în 
diferite formate.

Easy Studio
Gestionați intuitiv personalizarea 
grafică și funcțională a unui 
document de gestiune existent 
sau creați o machetă de la zero: 
Easy Studio poate crea orice tip 
de obiecte, de la câmpul de text la 
caseta de selectare, de la combo-box 
la body-edit.

TaskBuilder Library
Colecție de clase și componente 
în C++, care stau la baza definiției 
oricărui document.

Workflow Studio
Permite dezvoltarea unui flux 
complet de lucru pentru orice 
aplicație realizată cu TBS.



AVANTAJE ȘI 
PLUSVALOARE 

Mago4 se bazează pe cele mai 
recente evoluții ale tehnologiei
și pe nevoile reale ale utilizatorilor: 
de aceea este un ERP actualizat, 
sigur și de încredere. Și nu numai: 
descoperiți avantajele Mago4.

AVEȚI ÎNCREDERE
ÎN MAGO4

Mago4 este rezultatul a peste 30 
de ani de experiență, cercetare și 
dezvoltare în domeniul software-
ului de gestiune pentru IMM-uri din 
Italia și din întreaga lume. 

Mago4 moștenește o înaltă 
specializare, în măsură să vă ofere 
instrumente ușor de utilizat, dar 
de înaltă performanță, concepute 
pentru a optimiza raportul costuri-
beneficii al investițiilor IT.

CIFRE   PRIVIND 

HI-TECH
Componente tehnologice 
de ultimă generație și 
instrumente avansate 
pentru a crește 
eficiența întreprinderii 
dumneavoastră în toate 
sectoarele de activitate.

CONECTAT
Cu M4 Cloud aveți acces 
la ERP-ul dumneavoastră 
oriunde v-ați afla.

MODULAR
Configurați-vă profilul pe 
baza realităților din cadrul 
întreprinderii, prezente și 
viitoare, datorită celor 3 
ediții și celor peste 50 de 
module.

PERSONALIZABIL
Creați cu ușurință un 
ERP adaptat pentru 
dumneavoastră, datorită 
unei game de instrumente 
speciale.

INTUITIV
Operativitate maximă 
imediată, datorită unei 
experiențe familiare
a utilizatorului.

DESCHIS
Datorită tehnologiei bazate 
pe servicii web.



SUB CONTROL
Pentru a ști cine, cum 
și când a efectuat o 
modificare a datelor 
întreprinderii.

GLOBAL
Mago4 este un ERP 
adaptabil la legislații 
multiple, valute multiple, 
limbi multiple, pentru a vă 
putea fi de ajutor în orice 
locație.

PLATFORMĂ 
MULTIFUNCȚIONALĂ
Conectați-vă la ERP-ul 
dumneavoastră de pe orice 
dispozitiv, cu orice sistem 
de operare.

SIGUR
Prefigurați nivelul de acces 
la date pentru fiecare 
utilizator sau rol din cadrul 
întreprinderii.

EXTENSIBIL
Mago4 este gata să sprijine creșterea 
afacerii: activați funcții noi numai 
atunci când afacerea dumneavoastră 
are într-adevăr nevoie.

INTEGRAT
Experiență de gestiune și mai 
cuprinzătoare, prin integrarea
cu soluțiile Zucchetti, pentru a 
sprijini și mai mult creșterea afacerii 
dumneavoastră.

ÎN CREȘTERE
Asigurați randamentul investițiilor IT, 
țineți sub control costurile indirecte
și creșteți la maximum rentabilitatea.

10.000
DE ÎNTREPRINDERI, UTILIZATORI
în peste 60 DE CATEGORII
COMERCIALE.

2.000+
DE TEHNICIENI ȘI DEZVOLTATORI 
calificați pentru o inovare constantă, 
destinată să asigure instrumente 
actualizate și competitive.

200
DE PARTENERI
o rețea de distribuitori în serviciul 
clienților.

150+
SOLUȚII VERTICALE INDUSTRIALE
pentru a răspunde nevoilor 
dumneavoastră specifice.

30+
ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN ERP
un înalt nivel de specializare în 
software de gestiune pentru IMM-
uri.

10
LIMBI pentru
9 NAȚIUNI LOCALIZATE

INSTALĂRI

în 30 de țări din
întreaga lume.

PROCENTE
DE 2 CIFRE
la creșterea cifrei de afaceri 

JOIN-VENTURE
ÎNTRE DISTRIBUITORII
ITALIENI și partenerii străini
pentru o gamă largă de soluții 
personalizate.



Soseaua Borsului, nr. 
32 E, Parc Industrial 
1, Oradea, jud. Bihor, 
România
T +40 0259/414.584
info@zucchettiromania.com

www.mago4.com

Mago4 este realizat
de Microarea,
o societate a
grupului Zucchetti

Software care creează succes
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