ПЛАТФОРМА И РАЗВИТИЕ
ANDEVELOPMENT

Mago4 представя новото семейство на
управленските решения, готово да посрещне
най-различни оперативни нужди и разработки
областта на бизнеса и фирменото управление.

Системата е разработена като за основа е
използвана надеждна архитерктура и солиден
опит в ERP решенията, чиито индивидуални
сегменти са повишени благодарение на
обновено развитие и оригинални компоненти.

Mago4 се отличава с гъвкавост, надграждане и
максимална възможност за персонализиране,
благодарение на инструменти с висока
производителност.

Mago4
е
управленско
приложение
с
международно призвание още от етапа на
проектиране. Ето защо Mago4 ERP решение има
възможност да покрие разбработки във всяка
чужда локализация.

Инфраструктура е представена чрез TaskBuilder
Framework,
структура,
която
представлява
независима среда. TBF е приложна база, която може
да бъде управлявана независимо, достъпно е като
клиент/сървър и/или уеб пратформи, като
вертикални решения, като допълнение могат да
бъдат интегрирани самостоятелни решения и да се
използват съвместно няколко продукта.

TaskBuilder Studio произтича от оптимизация на
консолидирана платформа за разработка. TBS е
усъвършенствана и независима програмна среда,
която осигурява набор от инструменти за
разработване, които могат да се използват от
потребители с опит, консултанти или разработчици.
TaskBuilder Studio е налично в клиент/сървър, а също
така и във версия за уеб платформи.

Mago4 е ERP решение с дизайн, изглед и усещане към желанията на потребителя, създаден
да следва критериите за уеб използване от най-новото поколение устройства. От графична и
организационна гледна точка, Mago4 е структуриран да осигурява изключителна лекота на работа
и да управлява бизнес процесите спрямо установените, ефективни и надеждни процедури за
сигурност. Mago4 е налично в клиент-сървър модел, както за десктоп така и уеб версия с
динамичен и функционален дизайн.

3 ВЕРСИИ 2 РЕЖИМА

Възможност за достъп до Mago4 ERP от
всяка точка на света, от всяко устройство

PROFESSIONAL
LITE EDITION
Насочена към малки предприятия,
които
желаят
да
управляват
ефективно
административно
–
счетоводната сфера, материалните
запаси и покупко – продажбения
цикъл.

Максимална производителност на
вашия компютър

PROFESSIONAL
EDITION
Предназначена за малки и средни
търговски,индустриални
или
предприятия в сферата на услугите.
Перфектна за управление на целия
цикъл от оферта до производствено
планиране и логистика.

ENTERPRISE
EDITION
Най – подходящият избор за
производствени, търговски или
логистични компании с по –
високи изисквания към контрола
и
управлението
на
корпоративната стратегия.

Добавена стойност на няколко продукта, всички
съчетани за максимална ефективност.

Разширима. С нарастване на бизнеса,
възможност за добавяне на нови
функционалности. Инструменти за
Персонализиране.

Лесен и интуитивен. Удобен за потребителя интерфейс за
моментални резултати.

персонализиране на всички функционалности
според вашите потребности.

Native web. За работа навсякъде, по всяко време, от
всяко устройство.
Няколко комбинирани приложения. За управление
на всички бизнес области с едно единствено решение.

Високотехнологична. За отлично представяне,
голяма надеждност и максимална сигурност на
данните.
Международна. Съобразена със
законодателствата на много страни,
многоезичност, многовалутна и многостепенно
дружество.

Модулна. За играждане на софтуерното
приложение спрямо специфичните
нужди на фирмата.
Гъвкава. Множество възможности за инсталация. Лицензиране
единствено на сървъра. Възможност за работа в Облак. PaaS.
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