
O melhor custo-bene�cio para
indústrias e coopera�vas de leite.
Toda gestão em um só lugar.

Contábil
Simplifique a sua gestão contábil sem se 
preocupar com integrações, garan�ndo a 
consistência das informações e atendendo a 
legislação, minimizando a burocracia.

Comercial
Acompanhe os resultados do seu la�cínio, 
gerenciando seus pedidos e suas vendas de 
forma integrada com seu controle de estoque e 
financeiro.

Financeiro
Tenha o controle financeiro do la�cínio em 
suas mãos, gerenciando pagamentos, 
recebimentos e fluxo de caixa. Conte com 
relatórios gerenciais sempre atualizados.

Industrial
Controle todo seu processo produ�vo desde os 
produtos em elaboração até os produtos 
acabados, conforme o desenho de sua planta 
produ�va. Avalie o rendimento de cada produto 
por meio de gráficos e tenha, de forma ágil, o 
custo de produção e a gestão dos seus estoques.

Fiscal
Evite riscos com o fisco estadual e federal e 
garanta a asser�vidade dos seus dados entregues 
no SPED Fiscal, contribuições, ECD, ECF e Livro 
Caixa Digital do Produtor Rural.

Cooperados
Controle os processos de admissão, demissão, 
eliminação e exclusão de cooperados, ficha de 
matrícula, bem como a movimentação da conta capital 
e movimento além de rateio e incorporação de sobras 
de forma fácil e prá�ca. 

Pagamento do Leite
Defina diferentes periodicidades para pagamento do 
leite conforme a polí�ca leiteira da sua região, podendo 
ser semanal, quinzenal ou mensal. Estabeleça critérios 
de pagamento por qualidade e/ou quan�dade. Faça a 
compensação no pagamento de leite das vendas, 
convênios e adiantamentos  realizados aos produtores. 
Tudo de forma automá�ca e ágil.

E C O N O M I Z E  AT É

80%
de tempo na ro�na de gestão.

Facilite o dia a dia do seu
la�cínio, ganhando tempo para
focar no que realmente precisa!

ERP MAGIS TI

Integração em tempo real
Com todos os setores integrados, são agregados 
vários controles internos que auxiliam a 
empresa a ter maior agilidade nos processos e 
na tomada de decisão, o�mizando os recursos e 
evitando retrabalho. 

Rastreabilidade
Garanta a rastreabilidade do leite e produtos 
acabados, desde a coleta até a gôndola, de forma 
simples e eficaz.

Redução de custos 
A automação de processos garante que a produção 
fique mais rápida e com qualidade garan�da, 
proporcionando assim uma redução significa�va dos 
custos. Elimine também processos manuais 
cansa�vos no dia a dia, reduzindo falhas em 
processos internos que podem gerar prejuízos.

Implementação
Temos profissionais com conhecimento na 
operacionalização do sistema e funcionalidades de 
fácil assimilação pelo usuário, garan�mos uma 
implantação eficiente e com virada do sistema 90% 
mais rápida do que outros ERPs do mercado, 
diminuindo o total de horas de treinamento 
necessárias.

Sistema Integrado de Gestão para La�cínios
Há quase 20 anos no mercado, a Magistech ocupa 
lugar de destaque no setor lácteo, auxiliando e 
facilitando a gestão de mais de 300 laticínios em 
todo o território nacional. Nossas soluções 
incorporam o resultado de constantes 
investimentos em pesquisa, qualidade e 
capacitação da equipe técnica. Seguindo sempre os 
princípios da integridade, pró-atividade, 
padronização de produtos e visão sistêmica, 
buscamos oferecer às indústrias uma solução 
completa em software e tecnologia que agilize o 
acesso à informação para a tomada de decisões.

Magistech
Sistemas

(31) 3891-1803 
(31) 31 9 9116-4676
magistech.com.br
Viçosa - MG

Potencialize os
resultados do 
seu la�cínio
com uma gestão
completa e 
integrada.

S I S T E M A  D E  G E S TÃ O  P A R A  L AT I C Í N I O S



  MAGIS 
PRODUTOR

Poderoso aplica�vo de comunicação entre 
la�cínios e produtores de leite, estreitando a 
relação entre as duas pontas da cadeia 
produ�va e facilitando a troca de 
informações importantes.

Entrega do Leite
O produtor poderá consultar a quan�dade 
de leite coletado diariamente pelo la�cínio 
em sua propriedade.

Contas a Receber
Gerencie os valores que receberá do la�cínio 
de acordo com a sua entrega de leite.

Contas a Pagar
Consulte os seus adiantamentos que foram 
solicitados ao la�cínio.

Recibo de Pagamento do Leite
Ao final de cada mês, tenha acesso ao recibo 
de pagamento onde ficarão armazenadas as 
informações sobre a quan�dade de litros de 
leite entregues por período e o valor recebido 
pelo produtor.

Análise de 
Qualidade do 
Leite
Acompanhe os 
resultados das 
avaliações de 
CBT, CCS, 
gordura, 
proteína do leite, 
entre outros 
indicadores de 
qualidade. 

proteína do leite, 

MAGIS COLETA
Aplica�vo de coleta de leite 

Automa�ze processos e 
evite erros e fraudes 
durante a coleta de leite.
Com o Magis Coleta é assim: o transportador 
registra os dados da sua coleta de leite de forma 
segura e prá�ca, e o gestor acompanha todas as 
informações no painel de monitoramento. 

Controle
Controle todas as etapas da coleta evitando 
erros e fraudes na captação.

Online e Offline
As informações são registradas mesmo se o 
motorista es�ver offline. 

Mapeamento geográfico
Saiba qual a quilometragem rodada para a 
realização das coletas, iden�fique tanques 
onde não foram feitas coletas e monitore a 
quan�dade e qualidade do leite coletado.

Impressão in loco 
Impressão de �ckets para os produtores, 
com dados referente à coleta do leite.

Painel de Monitoramento 
O gestor pode acompanhar todos os 
processos de cada rota de coleta por meio 
de um painel onde são exibidas as 
informações registradas no aplica�vo.

Relatórios
Tenha à sua disposição, informações 
importantes para o controle da logís�ca da 
coleta de leite.

Impulsione ainda 
mais a venda de 

seus produtos.

APLICATIVO MAGIS FORÇA DE VENDAS

FORÇA DE VENDAS
Aplica�vo para vendedores  e Plataforma WEB

Emissão de pedidos e acompanhamento 
por e-mail
Agilize o lançamento de pedidos de vendas e brindes 
e acompanhe o status do pedido por e-mail.

Consulta de Pedidos
Consulte os pedidos realizados e sua situação 
na empresa, assim como a posição de estoque 
dos produtos e a situação financeira do cliente 
junto à empresa em tempo real.

Tabela de preços 
Tenha acesso a tabelas de preço por cliente, por 
produtos e por faixa de preços.

Cadastro de Clientes
Possibilidade de realizar pré-cadastro de novos 
clientes e envio de arquivos através do próprio 
aplica�vo.

PLATAFORMA MAGIS VENDAS WEB
Portal de vendas online e prá�co, onde sua equipe 
economiza tempo e seu la�cínio vende ainda mais. O Magis 
Vendas Web facilita o processo de compra e venda, 
disponibilizando para seus clientes uma plataforma onde ele 
poderá consultar produtos, preços, realizar e acompanhar 
pedidos e muito mais, não sendo necessário o 
acompanhamento de um vendedor. Alavanque suas vendas 
com essa poderosa ferramenta.

PLATAFORMA BI
BUSINESS INTELLIGENCE

Transforme as informações do seu la�cínio em 
resultados com uma poderosa ferramenta de análise de 
negócio. Tenha fácil acesso pelo seu smartphone, 
desktop ou smart tv, a relatórios, tabelas e dados 
esta�s�cos com grande potencial para o crescimento da 
sua indústria. Com apenas alguns cliques você tem 
acesso a diferentes painéis personalizados para 
acompanhamento comercial, financeiro e outros.

Assessorias
Fiscal, Contábil, Custos e Consultoria de Processos. 

Nossas assessorias se baseiam na organização dos 
processos, o�mizando os recursos com foco na 
apuração consistente de resultados. 

De acordo com o IBGE, 95% das empresas possuem 
problemas tributários. Com nossas assessorias, sua 
indústria conseguirá evitar pagamento de impostos 
indevidos e conseguirá ter:

Res�tuição de impostos em conta;

Planejamento tributário (economia de 5% a 17% com 
bene�cios fiscais);

Estudo de enquadramento fiscal, com redução de até 
20% dos custos;

Implementação de um sistema de custos que auxilia na 
precificação e iden�ficação de oportunidades, 
reduzindo e mantendo o controle dos custos industriais 
de forma eficaz. 
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