Tecnologia para
Manufatura
Do básico à manufatura avançada,
incluindo as melhores práticas
da indústria 4.0.

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

Integre sua manufatura de ponta
a ponta com as soluções TOTVS.
A TOTVS vai muito além do ERP e oferece soluções especialistas
em automação, controle e tecnologia da informação.
Dos processos básicos até componentes especializados no seu
segmento, gestão completa, com informações detalhadas e precisas
para saber o que, quanto e quando produzir. Com as soluções TOTVS,
todos os dados podem ser visualizados e compilados em dashboards
dinâmicos e intuitivos para uma tomada de decisão mais rápida
e precisa. Tudo para sua empresa produzir mais e ter melhores
resultados, pois a TOTVS acredita no Brasil que faz e nas
empresas que fazem o país.

Soluções completas e personalizadas para manufaturas de todos os portes.

Pequenas empresas

Médias empresas

Grandes empresas

Controle de estoque
e muito mais.

Automatização dos processos
do seu negócio.

Conexão entre máquinas
e pessoas.

Toda a gestão administrativa
e financeira, evitando prejuízos com
a falta ou excesso de produtos.

Planejamento da produção
e das manutenções preventivas,
aumentando a vida útil
e diminuindo custos.

Controle dos seus indicadores, redução
de custos, aumento da eficiência e melhora
da rentabilidade.

Funcionalidades criadas para atender às necessidades da sua manufatura, seja qual for seu setor:
• Bens de capital
• Bens de consumo
• Bens duráveis

• Extrativismo e beneficiamento
• Metal mecânico e plásticos
• Papel e celulose

• Química e reciclagem
• Têxtil e vestuário

Entre na era da Indústria 4.0 com a TOTVS.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais
da sua manufatura.

Pesquisa e
desenvolvimento
Envolve toda a engenharia
e desenvolvimento/
configurador de produtos
e a gestão de projetos.

Suprimentos
Tudo relativo a compras,
contratos, recebimento,
planejamento de compras
rurais, controle
de qualidade, cotações
on-line e busca
de fornecedores.

Planejamento avançado da produção
Controle total do seu negócio, envolvendo
S&OP, previsão de vendas, plano mestre,
planejamento de materiais e de capacidade,
além de toda a gestão da produção industrial.

Produção
Controle total da produção
e do chão de fábrica, custos
industriais, apontamento
mobile, MES - Manufacturing
Execution System e e-Kanban.

Estoque
Gestão completa e otimização do
estoque, controle e gerenciamento de
notas fiscais, gerenciamento de armazém
(WMS), movimentação com uso de
tecnologia RFID e coleta de dados.

Vendas
Todo o ciclo de comercialização, desde
tabela de vendas, pedidos, cotação, contratos
e portal de vendas, além do CRM.

Manutenção
Manutenção de ativos
e frotas, metrologia,
apontamento mobile
e assistência técnica.

Logística
Toda gestão de distribuição
e do frete embarcador,
faturamento, otimizador
logístico, exportação
e importação, balanceamento
de estoques, agendamento de
entrega, otimização de malha,
arranjo de carga 3D, tabelas de
frete, roteirização, cálculo de
distância e rastreabilidade com
acompanhamento de entregas
em tempo real.

Veja porque a TOTVS é quem mais
entende e contribui com o segmento
de manufatura no Brasil.

Mais de 114 mil
usuários
utilizando os
sistemas TOTVS
diariamente

+ 2 milhões de
toneladas
de aço processadas
por ano com
as soluções TOTVS

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

Mais de 1 milhão
de toneladas de papel
são produzidas todo
ano por meio das
soluções TOTVS

+ 20% do consumo
nacional anual de
algodão
passa pelas soluções
TOTVS

+ de 300 mil
toneladas
de biscoitos e + de
50 milhões de
panetones são
produzidos por
ano por meio das
soluções TOTVS

