
Dados precisos e atualizados 
direto do seu ERP, para a tomada 
de decisão financeira rápida
e segura.

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

TOTVS PAINEL FINANCEIRO



Obtenha planejamento financeiro
e controle de caixa completo
com TOTVS Painel Financeiro.

0800 70 98 100

Muito mais recursos e simplicidade para a gestão financeira da sua empresa.

techfin.com.br/painel-financeiro

Garanta o melhor planejamento 
financeiro para sua empresa,
de forma simples e intuitiva.
Conheça TOTVS Painel Financeiro.
Uma plataforma capaz de fornecer visão completa e acompanhamento

em tempo real do seu fluxo de caixa, de forma automática e 100%

integrada ao seu ERP. Com TOTVS Painel Financeiro, você avalia períodos 

personalizados, simula cenários financeiros e obtém indicadores de

performance da sua empresa. Tudo de maneira segura e intuitiva,

facilitando as tomadas de decisão.

Acompanhe sua operação financeira, simule cenários
e antecipe recebíveis em um só lugar.

Produto exclusivo para clientes TOTVS Backoffice da Linha Protheus (Módulo Financeiro).
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DE RECEITAS
E DESPESAS

SIMULAÇÃO
DE CENÁRIOS
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DE
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INTEGRADA AO SEU ERP

Informações conectadas, confiáveis
e atualizadas em tempo real direto do
seu ERP. Acesse o fluxo de caixa, contas
a pagar e a receber, indicadores de 
performance e muito mais.

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

Mantenha seu fluxo de caixa positivo com 
integração ao TOTVS Antecipa.
Faça solicitações em poucos cliques, com 
segurança e transparência.

GRÁFICOS E RELATÓRIOS

Todos os números e indicadores da sua 
operação em uma interface completa,
com geração de gráficos e relatórios 
intuitivos.

ANÁLISE DE RISCOS

As informações mais importantes do seu negócio 
sempre disponíveis para seu financeiro monitorar 
riscos e tomar decisões mais rápidas e seguras.

SEGURA E 100% SaaS

Tudo o que sua operação financeira precisa, direto
no navegador, com segurança e economia de tempo
e dinheiro, sem a necessidade de realizar qualquer
tipo de implantação adicional.

http://www.techfin.com.br/painel-financeiro

