Segmento
JURÍDICO

DEPARTAMENTOS
JURÍDICOS

Gestão jurídica de qualidade é lei para qualquer empresa. Por isso, a TOTVS
oferece soluções de software de gestão completas, que elevam a capacidade
do seu departamento jurídico e o alinham à estratégia de negócios da sua empresa.
Tudo para que o profissional jurídico responsável pelos processos do departamento
seja o detentor das informações necessárias para as tomadas de decisão estratégicas
da empresa, sem depender dos serviços de escritórios externos.

Assim, seu departamento jurídico ganha em autonomia e rentabilidade nos
processos legais mais importantes da sua empresa.

Segmento
JURÍDICO

DEPARTAMENTOS
JURÍDICOS

A TOTVS tem soluções
específicas e focadas
no seu subsegmento.

Contratos

Solução com um perfil específico de controle de contratos, com foco
na operação do dia a dia, desde a revisão de minutas e aditivos
do jurídico, até o encerramento do contrato. Além disso, esta
funcionalidade ainda permite a automação dos fluxos de revisão,
com o apoio da ferramenta de workflow.

Societário

Indicadores de Desempenho

Sistema apoiado pela ferramenta de workflow, que facilita todo
o controle dos atos societários da sua empresa ou grupo, como
o registro na junta comercial, por exemplo. Tudo isso com a possibilidade
de anexar documentos societários gerados ao cadastro de cada empresa
com os dados básicos de constituição, como CNPJ, NIRE, objeto social,
conselho fiscal, administrativo e diretores. Além disso, controla
os pedidos de concessões por empresa aos órgãos públicos
(concessões, alvarás, entre outros).

Book de indicadores que demonstram o desempenho das ações
realizadas pelo seu departamento jurídico, como o controle de quantidade
e feedbacks de consultas e contratos, o acompanhamento de ações
para redução de processos judiciais, as metas para o controle
do provisionamento dos processos, os indicadores de desempenho
dos escritórios parceiros, entre outras visões.

Saiba mais em www.totvs.com/departamentos-juridicos
ou ligue 0800 70 98 100.
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Contencioso

Acompanhamento de processos judiciais e administrativos das áreas
cível, trabalhista, tributária e criminal, com a extração de informações
por meio de diversos relatórios. Um sistema que efetua o controle
de contingências com a possibilidade de integração à contabilidade
para registro da provisão e controle de saldos de garantias.

Soluções Fiscais

Questões tributárias?
A TOTVS tem a solução
para você manter o foco
no seu core business.

As obrigações fiscais fazem parte do dia a dia de toda e qualquer empresa,
independentemente do porte e do segmento de atuação. Compreender o sistema fiscal
brasileiro é uma tarefa extremamente complexa, que exige tempo, conhecimento
e atualização constante.

A TOTVS entende o desafio dos seus clientes e por meio de sistemas
inteligentes transforma problema em solução para a sua empresa.

SOLUÇÕES FISCAIS

TAF – TOTVS Automação Fiscal

TIF – TOTVS Inteligência Fiscal

Solução fiscal especialista com características de consolidação de dados
e layouts. Tem como objetivo suportar o processo tributário permeando
as obrigações principais e acessórias por meio de demonstrações
e apurações. A solução funciona como um repositório de informações
fiscais capaz de consolidar dados e layouts para atender às exigências
do sistema tributário brasileiro.

Solução de auditoria, análise e validação de obrigações fiscais
desenvolvida em parceria com o IOB (empresa líder no mercado
de informações empresariais, jurídicas e tributárias). Por ser uma solução
100% cloud dispensa tempo e custos de implementação, proporcionando
ao profissional da área de tributos garantia, tranquilidade e precisão
na entrega das suas obrigações acessórias.

DIFERENCIAIS
¢¢ Interface amigável para manutenção dos movimentos tributários
e fiscais
¢¢ Gerador de relatórios personalizáveis para conferência com outputs
nos formatos .XLS, .PDF, .CSV e e-mail
¢¢ Consolidação fiscal frente às diversidades sistêmicas, permitindo
um modelo de integração simples e de fácil conectividade
¢¢ Solução de mensageria nativa na aplicação, comunicação síncrona
e assíncrona, integração via web services com comunicação segura
por meio de SSL / TLS e certificado digital modelo A1 e A3
¢¢ Base histórica dos movimentos transmitidos ao Fisco e controle
de manutenção de operações
¢¢ Contempla as principais obrigações acessórias, como SPED Fiscal,
SPED Contribuições, eSocial, ECF, entre outras

OBRIGAÇÕES ATENDIDAS NA SOLUÇÃO
¢¢ SINTEGRA – SEF I
¢¢ SPED CONTRIBUIÇÕES
¢¢ SPED FISCAL
¢¢ SPED CONTÁBIL
¢¢ COMPLIANCE:
• SINTEGRA
• SEF I e SPED FISCAL
• SPED CONTÁBIL E SPED FISCAL
• SPED CONTRIBUIÇÕES
		 E SPED FISCAL
• SPED CONTRIBUIÇÕES
		 E SPED CONTÁBIL

100%
ADEQUADO

Saiba mais em www.totvs.com
ou ligue 0800 70 98 100.

•
		
•
•
•

SPED CONTRIBUIÇÕES
E DACON
DIPJ E SPED CONTÁBIL
DIPJ E DCTF
DACON E DCTF
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Conte com soluções que
simplificam questões
tributárias e fiscais
da sua empresa.

Soluções de RH

Torne seu RH mais
completo com a TOTVS.

Ir além das funções burocráticas e legais é o maior desafio da área de Recursos
Humanos nas empresas. A TOTVS sabe disso e disponibiliza soluções de gestão
especialmente desenvolvidas para que você foque no assunto mais importante
do seu RH: as pessoas.

SOLUÇÕES DE RH

Tenha mais CONTROLE E PRODUTIVIDADE
em seus processos com:
¢¢ Folha de Pagamento
¢¢ Ponto Eletrônico
¢¢ Controle de Acesso
¢¢ Contencioso Trabalhista
¢¢ Portal do Capital Humano
¢¢ Medicina e Segurança do Trabalho
Identifique o PERFIL ADEQUADO para cada
área da sua empresa com:
¢¢ Mapeamento das Competências
¢¢ Estrutura Organizacional
¢¢ Headcount
¢¢ Orçamento

100%
ADEQUADO

Seja mais ÁGIL E ASSERTIVO, atraindo
a pessoa certa para o perfil necessário com:
¢¢ Controle das Vagas Abertas
¢¢ Visão completa das fases
do Processo Seletivo
¢¢ Seleção por Competências
¢¢ Redução dos Custos de Contratação
Tenha uma visão COMPLETA E EFICIENTE
DA SUA AVALIAÇÃO com:
¢¢ Autoavaliação
¢¢ Avaliação 90°, 180° e 360°
¢¢ Plano de Desenvolvimento
¢¢ Plano de Metas

Utilize a tecnologia para DESENVOLVER SEUS
COLABORADORES com:
¢¢ Levantamento das Necessidades
de Treinamento
¢¢ Acompanhamento do PDI
¢¢ Análise do Potencial
¢¢ Plano de Carreira e Sucessão
¢¢ Gestão de Talentos
MOTIVE, RECONHEÇA E RETENHA
os seus talentos com:
¢¢ Pesquisa de Clima
¢¢ Valorização
¢¢ Incentivos Salariais
¢¢ PLR

Saiba mais em www.totvs.com/solucaorh
ou ligue 0800 70 98 100.
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Com a TOTVS você
emprega as melhores
práticas de gestão
no seu RH.

