Distribuição e Logística
Agilidade aos Processos | Segurança nas Informações | Solução Integrada

Para atender às necessidades atuais de um mercado competitivo, em que a eficiência e a produtividade devem estar em todas as
etapas, a TOTVS desenvolveu uma série de soluções voltadas para o segmento de Distribuição e Logística.
Em sintonia com as expectativas e tecnologias atuais, os produtos e serviços TOTVS suportam a gestão dos processos logísticos,
antecipam e resolvem os desafios presentes nas cadeias logísticas, acompanhando o avanço da globalização, os custos crescentes e o
aumento de produtos e participantes nas cadeias.
A TOTVS entende os ciclos de maturidade de gestão de cada organização e entrega soluções que garantem o retorno dos
investimentos de seus clientes, com o menor TCO (custo total de propriedade) do mercado.

Subsegmentos
Atacadista e Distribuidor

Comércio Exterior

Embarcador

As soluções maximizam os serviços de
atendimento e relacionamento com os
clientes, impulsionam o crescimento
de forma rentável com informações em
tempo real e potencializam a execução
de toda a operação na cadeia de
abastecimento.

Atende aos processos de importação,
exportação e drawback nos âmbitos
operacional, financeiro, documental e
gerencial, em sua totalidade. As soluções
TOTVS oferecem uma visão abrangente
de todos os processos, permitindo uma
melhor gestão, controle e administração.

Neste mercado, as soluções TOTVS
ajudam a empresa a alavancar as áreas
de suprimentos, distribuição, transporte
e promoção, respondendo às mudanças
de demandas ao mesmo tempo em
que reduzem o custo de integração na
operação logística.

Recinto Aduaneiro

Transportador

Operador Logístico

Com as soluções TOTVS, a empresa é capaz
de atender às necessidades legislativas
vigentes, exigidas pela RFB (Receita Federal
do Brasil) e os Órgãos Anuentes, além de
potencializar a execução de toda operação
na cadeia de armazenagem, desembaraço
aduaneiro e todos os serviços agregados.

As soluções TOTVS aumentam a
produtividade da frota, permitindo que o
transportador aloque o veículo de acordo
com a real necessidade do negócio,
aumente a possibilidade de frete-retorno
e reduza o custo do transporte.

Soluções que maximizam o portfólio de
serviços no atendimento e relacionamento
com os clientes, impulsionam o
crescimento de forma rentável e
potencializam a execução de toda
operação na cadeia de armazenagem,
movimentação, manipulação e distribuição.

abril / 2012

Soluções TOTVS
ERP Back Office

WMS

Manutenção de Ativos e Instalações

Gestão de Metas

SCM

Frete Embarcador

Business Analytics

Descontos e Bonificações

Fiscal

TOTVS | ECM

Departamento Jurídico

Otimização de Estoques

RH - Gestão do Capital Humano

Frotas

Mobilidade

Previsão de Vendas

Comércio Exterior

TMS

Automação de Força de Vendas

Distribuidor Inteligente

CRM

SARA

Gerenciamento Comercial com Dispositivos Móveis

TOTVS | Colaboração

OMS

SIP

Gestão Comercial por Mapas (GEO)

TOTVS | Marketplace

Resultados Alcançados
•

Redução dos custos pela consolidação de gastos com suprimentos e as despesas
gastas na promoção dos seus produtos

•

Controle do desempenho dos fornecedores

•

Aumento do giro e otimização dos estoques

•

Planejamento e distribuição de acordo com a demanda

•

Gestão integrada de vendas com o planejamento da cadeia de abastecimento,
armazenagem e transporte

•

Melhoria da distribuição, previsão de vendas e planejamento

•

Potencialização da integração com parceiros de negócios e clientes

•

Fortalecimento da marca junto ao mercado

•

Eliminação de retrabalhos e maior rastreabilidade por meio da melhoria e
integração dos processos

•

Melhoria no índice de nível de serviços e atendimento a clientes

•

Melhor gestão dos custos e rentabilidade

•

Maior agilidade nas decisões por meio de indicadores de gestão e regras
comerciais flexíveis

Fatos

1.700 clientes no subsegmento
Atacadista e Distribuidor
Mais de

600 transportadores

Mais de
atendidos com nossas soluções

44%

Mais de
dos clientes do subsegmento
são de transporte rodoviário de cargas (TRC)
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Acesse:

Sobre a TOTVS
Líder absoluta no Brasil, com 53,1% de market share*, e também na América Latina com 35,6%,
a TOTVS é uma empresa de software, serviços e tecnologia. É a 6ª maior desenvolvedora de
sistemas de gestão integrada (ERP) do mundo e a 1ª em países emergentes, sendo líder também
no segmento de pequenas e médias empresas (PME) na América Latina. A TOTVS foi a primeira
empresa do setor de TI da América Latina a abrir capital e está listada no Novo Mercado da
BOVESPA. Suas operações em ERP são complementadas por um amplo portfólio de soluções
verticais e por serviços como Consultoria, BPO e Cloud Computing. Para mais informações,
acesse o website www.totvs.com.
* Fonte: Gartner – “Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2011”.
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Compartilhe o novo mundo.

