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Dobrý deň,

Hľadáte spôsob ako účinne a 
účelne podporovať rozhodovanie 
vo Vašej spoločnosti?

Radi by sme Vám predstavili náš 
systém Business Intelligence 
MAGIC.
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BUSINESS INTELLIGENCE (BI) MAGIC - Financie

Štatistiky BI pre financie sú zamerané na hospodársky výsledok za 
jednotlivé nákladové ukazovatele ( nákladové strediská, nákladové jednotky, 
sprostredkovateľov, zákazky ), na pohľadavky a záväzky, finančné ukazovatele, 
obraty účtov, bilančné tabuľky a podrobné sledovanie zákaziek.

Štatistiky BI zobrazujú v prehľadnej forme najdôležitejšie údaje z účtovného 
denníka. Použitím rôznych filtrov môžeme sledovať údaje, ktoré nás skutočne 
zaujímajú a ktoré nám pomáhajú pri správnych rozhodnutiach. Údaje si môžeme 
aktualizovať v ľubovoľnom čase, bez potrebného prísupu do účtovného 
programu.

a. Náklady a výnosy

Mesačné zobrazenie nákladov a výnosov s mesačným zobrazením hospodárskeho výsledku

Zobrazenie nákladov a výnosov za skupiny účtov, možnosť rozkliknutia údajov na syntetické 
účty, analytické účty a dodávateľa



Zobrazenie nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku  za nákladové strediská, nákladové 
jednotky, sprostredkovateľov s grafickým mesačným a tabuľkovým zobrazením , možnosť 

rozklikávania údajov zo syntetických účtov na analytické účty a firmu

Tabuľkové zobrazenie mesačných obratov analytických nákladových a výnosových účtov

Sledovanie mesačných nedaňových nákladov za analytické účty pre nákladové strediská a 
nákladové jednotky



b. Pohľadávky a záväzky

Sledovanie pohľadávok a záväzkov na firmy je dôležitá každodenná práca , ktorú 
štatistiky BI uľahčujú. Veľká výhoda je, že vidíte okrem aktuálneho stavu 
saldokonta aj vývoj po jednotlivých mesiacoh dva roky. Kritéria sledovania 
splatnosti sa dajú nastaviť parametricky.

Mesačný vývoj pohľadávok s rozdelením podľa intervalov splatnosti

Mesačný vývoj pohľadávok za jedného odberateľa s rozdelením podľa inervalov dátumu 
splatnosti



Pohľadávky za odberateľov s rozkliknutím na sprostredkovateľov a grafickým rozdelením podľa intervalov splatnosti

Pohľadávky za sprostrekovateľov a nákladové strediská  s rozkliknutím na odberateľov a grafickým rozdelením podľa 
intervalov splatnosti

c. Finančné ukazovatele



d. Bilančné tabuľky a plánovanie

V programe MAGIC podvojné účtovníctvo sú veľmi prepracované funkcie na 
vytváranie finančných schém. Tieto schémy sa načítajú do BI štatistik, kde je 
možné zobrazovať okrem tabuľkových hodnôt aj grafické zobrazenie.

Zobrazenie vybraných riadkov výkazu ziskov a strát s grafickým zobrazením riadkov výkazu

Zobrazenie vybraných riadkov výkazu ziskov zvoleného obdobia a predchádzajúceho obdobia s 
grafickým zobrazením rozdielov medzi obdobiami



e. Zákazky

Sledovanie a kontrolu všetkých  zákaziek je niekedy obtiažne zabezpečiť. 
Štatistiky BI vám pomôžu sledovať štatistiky podľa tržieb a zisku, podĺa nákladov 
rozdelených za kalkulačný vzorec. Zobrazené údaje sú až po jednotlivé doklady, 
ktoré sú zaúčtované na zákazky.

Ročný prehľad tržieb za zákazky po odberateľoch s rozpisom zákaziek a percentuálny podiel 
tržieb podľa stredísk

Prehľad tržieb a zisku za sprostredkovateľov



Prehľad nákladov, výnosov a zisku podľa kalkulačného vzorca s grafickým zobrazením údajov 
položiek kalkulačného vzorca

Mesačné náklady a výnosy za zákazky podľa kalkulačného vzorca

Zobrazenie zoznamu zákaziek s tržbami a nákladmi so zoznamom zaúčtovaných dokladov ku 
zákazkam



Zobrazenie nákladových a výnosových účtov za zákazky a zoznam zaúčtovaných dokladov

Zobrazenie analytických účtov s mesačným zobrazením nákladov a výnosov za 
sprostredkovateľov



ADRESA KONTAKTY

Sango s.r.o.
M.R. Štefánika 73
010 01 Žilina

Telefón: +421 696 850 173
Email: sango@sango.sk

Dôveru v IS MAGIC našli:
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