Sua operação integrada
de verdade, com processos,
pessoas e sistemas unificados
em uma só plataforma.

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

TOTVS Fluig é colaboração
e produtividade como você
nunca viu.

Potencializar a transformação digital das empresas por meio
de integração, conexão e agilidade. Esse é o compromisso
de TOTVS Fluig, a solução utilizada por mais de três mil
empresas, que torna o ambiente de trabalho mais moderno,
colaborativo, dinâmico e digital.
Revolucione sua operação com processos ágeis e confiáveis,
diminua burocracias e otimize o fluxo de informações,
unificando processos, pessoas e sistemas em uma
ferramenta fácil de usar.

Flexibilidade e fluidez para atender suas necessidades de negócio.
Escolha a solução que melhor se encaixa na sua operação:

Plataforma TOTVS Fluig

TOTVS Fluig No-Code

Processos simplificados e tarefas automatizadas com recursos
como BPM, ECM, WCM, Identity, Social, ESB e Analytics. Tudo
isso integrável a diversos ERPs de mercado para impulsionar
a evolução da sua empresa.

Aplicações que possibilitam a criação e digitalização de tarefas,
hotsites, formulários e interfaces de gerenciamento sem
precisar ter conhecimento em TI ou programação.
PAGES

Construa páginas e sites em poucos cliques, a partir de
templates gratuitos que podem ser customizados em uma
ferramenta completa e intuitiva.

RECURSOS

Tudo o que a área de TI da sua empresa precisa para ter processos
mais organizados, produtivos e fluidos.

TASKS

FLEXIBILIDADE

FORMS

TOTVS Fluig é compatível com Javascript e HTML para sua equipe de
TI criar aplicações personalizadas e 100% aderentes ao seu negócio.

Controle o fluxo de tarefas de equipes de todos os tamanhos,
visualize tarefas a serem executadas e interaja com
marcações para priorização e status.

Crie formulários totalmente personalizados para uso
interno ou externo com um sistema incrivelmente fácil de
“arrastar e soltar”.

FLOW

CLOUD

Tecnologia totalmente na nuvem que armazena suas informações
de maneira inteligente e segura.

Desenhe e digitalize processos simples para conferir mais
agilidade e produtividade ao seu dia a dia, com maior
controle e visão das atividades para as áreas de negócios.

Apps

Produtos desenvolvidos pela
TOTVS ou por nossos parceiros
para atender as necessidades
específicas da sua empresa.
Conheça:

0800 70 98 100
totvs.com/fluig

TOTVS LEARNING

TOTVS BOARDS

A experiência de aprendizado completa
para seus colaboradores.

Mais agilidade na rotina do conselho
de administração da sua empresa.

Treinamentos on-line, conteúdos dinâmicos,
avaliações pós-curso e acompanhamento da
evolução do aprendizado a qualquer hora
e lugar em um app pronto para usar.

Organização da rotina de documentos
e dinâmica de reuniões, visualização de dados
estratégicos e mais em um app testado
e aprovado por executivos de grande
relevância no mercado.

