
PLATAFORMA 

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

Muito mais recursos para 
integrar a gestão e aumentar
a produtividade na sua 
empresa.



0800 70 98 100
totvs.com/fluig/plataforma

Processos mais simples,
tarefas automatizadas
e menos burocracias.
Conheça a Plataforma
TOTVS Fluig.

Adotar múltiplos sistemas pode facilitar alguns processos,

mas certamente se torna um desafio quando as informações

e equipes não estão conectadas. É por isso que existe

a Plataforma TOTVS Fluig, que funciona em conjunto com  

os sistemas que sua empresa já utiliza para integrar  

e potencializar a sua operação. Tenha acesso a diferentes 

recursos em uma única plataforma, garantindo

informações sempre disponíveis, integração entre 

departamentos e visão de dados relevantes

para a sua empresa avançar na transformação

digital.

A Plataforma TOTVS Fluig tem tudo o que seus times precisam 
para ser mais colaborativos e produtivos.

Flexibilidade
Suas equipes de TI podem construir 

e atualizar aplicações totalmente 

personalizadas a partir de uma interface 

compatível com Javascript e HTML.

Cloud
Tecnologia totalmente na nuvem  

para armazenar as informações do  

seu negócio, de maneira inteligente  

e segura.

Fluidez
Uma plataforma completa que, com

seus diversos recursos, permite a criação 

de rotinas e processos desenhados 

especificamente para as diversas 

necessidades do seu negócio.

Impulsione a jornada digital da sua empresa com os poderosos recursos 
da Plataforma TOTVS Fluig:

Acesso único aos seus sistemas internos e externos. Esqueça

os problemas com múltiplas senhas e libere a produtividade da sua 

equipe com o Identity.

Criação de interfaces colaborativas com informações e documentos 

direcionados ao público que você desejar, além de uma timeline para 

troca de ideias entre os participantes.

Compartilhamento, controle e acesso a documentos em qualquer lugar, 

a qualquer hora com o ECM - Enterprise Content Management.

Dados e informações geram conhecimento relevante para as tomadas 

de decisão da sua empresa. Tenha dashboards simples e completos 

para as mais diversas áreas do seu negócio.

Modelagem e automatização de processos e workflows na prática:

com o BPM é mais fácil enxergar o andamento de tarefas, detectar 

falhas e ter uma operação ágil e precisa.

Seus softwares de diferentes tecnologias e linguagens trabalhando 

juntos. Integre sistemas de grande complexidade de forma simples  

e gerenciável com o ESB - Enterprise Service Bus.

Mais colaboração entre suas equipes com o WCM - Web Content 

Management, para desenvolver portais corporativos.

IDENTITY | Single Sign-on SOCIAL | Comunicação e colaboração

ECM | Gestão eletrônica de documentos ANALYTICS | Indicadores e dashboards 

BPM | Gestão de processos ESB | Integrações complexas de sistemas

WCM | Criação de portais

https://totvs.com/fluig/plataforma

