PAGAMENTOS
Soluções de pagamento
integradas para sua empresa
vender mais e melhor.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Tecnologia para simplificar
as operações de pagamento
e fidelizar ainda mais clientes.
Conveniência na hora de pagar é a principal exigência do consumidor
moderno. Por isso, seu varejo precisa de tecnologia para simplificar
e gerenciar as transações financeiras eletrônicas.
As soluções de pagamento da TOTVS Techfin foram criadas para
automatizar esses processos e oferecer facilidade nas operações
de pagamento, garantindo controle total sobre a gestão financeira
e facilidade aos seus clientes. Tudo isso com integração
aos principais sistemas de varejo do mercado.

Muito mais integração na hora de receber pagamentos.

SIMPLICIDADE

ECONOMIA

Um único parceiro de tecnologia
centralizando suas operações financeiras.

Condições especiais para clientes
TOTVS.

Sua operação mais eficiente com as melhores soluções
de pagamento e adquirência do mercado.

TOTVS TEF CLOUD – Transações
financeiras automatizadas no seu varejo.

ADQUIRÊNCIA – Solução para suportar
qualquer operação de recebimento de
pagamentos eletrônicos.

Mais simplicidade, rapidez e segurança
com um sistema que se conecta ao PDV,
registra as informações das transações
financeiras no sistema de gestão e autoriza
os pagamentos. Tudo isso disponível por
meio de assinatura mensal.

Solução para realização de transações
financeiras, do e-commerce ao PDV
das suas lojas físicas. Tenha condições
especiais para contratar uma solução de
adquirência completa para sua empresa
vender mais.

Descomplique as transações financeiras
da sua empresa com as soluções
de pagamento da TOTVS.

0800 70 98 100

totvs.com/techfin/pagamentos

PAY – Uma nova forma de receber
pagamentos para instituições de ensino.

Agora, as instituições de ensino podem
receber pagamentos de mensalidade
e outros serviços via cartão de crédito.
Tudo 100% integrado ao ERP com
conciliação automática, antifraude
e recorrência. Mais comodidade para pais
e alunos e menos inadimplência para
as escolas e universidades.

