ERP TOTVS
Inovação e flexibilidade para
acompanhar o crescimento
da sua empresa.

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

Quem pensa grande,
pensa TOTVS.
Sua empresa merece um sistema de gestão à altura dos seus objetivos.
O ERP TOTVS é assim: escala à medida que sua empresa cresce,
simplificando processos do dia a dia com tecnologia aderente
a qualquer segmento e o backoffice mais completo do Brasil.
Tudo para que você tenha mais tempo para focar no que realmente
importa: crescer. A TOTVS também tem soluções muito além
do ERP para tornar sua empresa muito mais competitiva. Afinal,
nós acreditamos no Brasil que faz e nas empresas que fazem
nosso país.

Flexibilidade para crescer
com o seu negócio

Controle
total

Retorno
garantido

O ERP TOTVS é completo, flexível
e pode se adequar a qualquer processo e
momento da sua companhia para otimizar
a gestão, organização e tornar seus
processos muito mais ágeis.

Sua gestão de atividades administrativas/
financeiras gerenciadas pelo backoffice mais
completo do Brasil para otimizar toda
a sua operação.

Já a partir do processo de escopo
do projeto é possível ter uma análise de
estimativa do retorno sobre investimento
que o ERP TOTVS vai trazer para
a sua empresa.

Backoffice TOTVS
Para pequenas, médias ou grandes empresas terem produtividade gigante.
Conheça alguns dos módulos e funcionalidades do backoffice mais completo do Brasil:

FINANCEIRO

CONTABILIDADE

FISCAL

ESTOQUE/CUSTOS

FATURAMENTO

• Plano de contas
• Contas a pagar
• Contas a receber
• Automação bancária

• Plano de contas gerencial
multiestruturado
• Gestão orçamentária
• Suporte e conversão
a 99 moedas

• Apuração de impostos
(ISS, ICMS, ST, IPI, PIS,
COFINS, CSLL)
• Geração de demonstrativos
• Geração de obrigações
eletrônicas

• Movimentação
• Gestão de inventário
• Rastreabilidade
• Custo médio

• Políticas comerciais
• Pedido de vendas
• Nota fiscal de saída
• Interface NF-e

COMPRAS

JURÍDICO

CRM

CALL CENTER

• Solicitação de compras
• Cotação
• Análise de cotações
• Pedido de compra

• Administração das
contingências
• Monitoramento das
publicações, andamentos
e distribuições de processos
• Gestão dos contratos

• Oportunidade de vendas
• Campanhas
• Evolução de contas

• Telecobrança
• Televendas e
teleatendimento

Dezenas de apps para simplificar os processos administrativos da sua empresa.
Consulte a loja de aplicativos do seu dispositivo.

O ERP das empresas mais
competitivas do mercado.
A TOTVS é a escolha número 1 do mercado brasileiro. Saiba porque:

Liderança consolidada
Tecnologia para todos os
tipos de operações: mais de
30 mil empresas no Brasil
e na América Latina são
clientes TOTVS.

Ninguém entende mais de
Brasil que a TOTVS
Genuinamente brasileira,
a TOTVS garante que a sua
empresa esteja sempre em
dia com as legislações fiscal
e tributária do nosso país.

Times especializados no seu
segmento
Vendas, arquitetura,
implantação, suporte e
conteúdo: nós falamos a língua
do seu negócio. Conte sempre
com auxílio de especialistas no
setor da sua empresa.

Integração do negócio
Una as áreas mais
importantes do seu negócio
em busca dos seus objetivos.

Dados confiáveis
O ERP TOTVS traz
informações essenciais que
contribuem com tomadas de
decisão estratégicas.

TOTVS por assinatura
Conheça o modelo de
contratação por assinatura
mensal (subscrição) que
inclui acesso pleno a todos os
softwares de gestão ERP
da TOTVS.

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.
0800 70 98 100
totvs.com/erp/

Total liberdade
As soluções da TOTVS
permitem personalização de
relatórios, processos e mais.

