
 

MGA Sp. z o.o. prowadzi działalność w obszarze IT. Projektujemy, tworzymy i wdrażamy dedykowane 
aplikacje informatyczne wspierające obsługę przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej w Polsce. 
Przygotowujemy aplikacje webowe z wykorzystaniem Python/Django oraz Angular. Korzystamy z technologii 
Oracle i PostgreSQL. Administrujemy systemami w chmurze obliczeniowej. W 2019 r. w spółce powstał dział 
B+R, w którym pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami IT.
Głównym produktem spółki jest Zintegrowany System Zarządzania MGAv3
Sprzedaż, Finanse, Magazyn wraz z obsługą zleceń, Rozrachunki, Środki Trwałe, Analizy, Kadry i Płace, 
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. System został wdrożony w ki
Jesteśmy autorem systemu wspierającego gospodarkę odpadami, który został wdrożony m.in. w 3 miastach 
Polski o liczbie ludności powyżej 0,5 mln mieszkańców. Stworzyliśmy również system do obsługi i egzekucji 
podatków i opłat lokalnych dla m.st. Warszawy.
Ponadto świadczymy usługi outsourcingu księgowo
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