Segmento
FINANCIAL
SERVICES

INVESTIDORES
NÃO RESIDENTES

Para o mercado de investidores não residentes, a TOTVS oferece soluções
de tecnologia que falam a linguagem universal dos negócios. Um portfólio
completo de funcionalidades que valorizam a gestão da sua empresa, abrangendo
os processos mais importantes do seu dia a dia.

Tudo para que a sua instituição financeira tenha retorno garantido
em gestão de qualidade.

Segmento
FINANCIAL
SERVICES

INVESTIDORES
NÃO RESIDENTES

A TOTVS tem soluções
específicas e focadas
no seu subsegmento.

AMPLIS

Plataforma para gestão de fundos de
investimentos que faz todo o controle de ativos
financeiros em processos, como a custódia
de papéis, liquidação, envio de informações legais,
cálculo e cobrança de taxas.

FRONT

Boletagem das operações de investimento
(registro das operações). Suporte a decisão
(traders), permitindo realizar e acompanhar
operações de renda variável, mercadorias, futuros,
renda fixa, swap, offshore e fundos.

SECURITY

Controle de segurança, administração de usuários,
senhas e acessos aos sistemas.

JCOT

AUTÔMATO

NETBOL

MCI

Passivo de fundos de cotista. Gerencia a carteira
de clientes que aplicam em cotas de fundos
(passivo).

Permite que os clientes de fundos exclusivos
ou carteiras administradas boletem operações
de compra e venda de ativos pela internet.

NETCOT

Permite que os clientes boletem operações
de aplicações ou resgates nos fundos
de investimentos da instituição para o sistema
COT, passivo de fundos.

Agendamento e controle de execuções
de determinadas funcionalidades dos sistemas
TOTVS Financial Services.

Contabilidade de carteiras de investimento. Faz
a geração de lançamentos contábeis das carteiras
e recebe a posição atualizada. Assim, efetua
a contabilidade das carteiras e dos fundos
de investimento, gerando os movimentos
contábeis para o sistema da instituição.

Saiba mais em www.totvs.com/investidor-nao-residente
ou ligue 0800 70 98 100.

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.

