Tecnologia para
Segurança e Limpeza
Integração total para otimizar recursos
e alavancar a rentabilidade do
seu negócio.

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

Proteja a gestão do seu negócio
com a tecnologia da TOTVS.
Processos integrados significam serviços mais estratégicos e maior
rentabilidade. Por isso, a TOTVS vai muito além do ERP levando
tecnologia e gestão a mais de 200 empresas de segurança
e limpeza em todo o Brasil.
Nossas soluções proporcionam maior visibilidade e precisão
na alocação de recursos para que sua operação tenha mais controle
sobre contrato e custos, além de mobilidade no monitoramento
dos postos de trabalho com informações sobre as equipes em campo
sempre atualizadas e integradas à sua folha de pagamento.
Gerar mais resultados para sua empresa é o propósito
da TOTVS, afinal, nós acreditamos no Brasil que faz e nas empresas
que fazem o nosso país.

Organização e segurança para os processos mais importantes da sua operação.

Controle
de orçamentos

Resultados sempre
à vista

Módulo exclusivo
de armamento

O detalhamento que você precisa
para alocar recursos conforme
a necessidade de cada orçamento
e atender à expectativa
de rentabilidade.

Mais inteligência nos negócios através
de painéis com visão por contratos
vigentes, cancelados e por rentabilidade
para identificar oportunidades e perdas,
além de análise financeira de despesas
previstas e realizadas e acompanhamento
de performance por equipe.

Todo o controle necessário e exigido para
manter a sua operação segura
e em conformidade com a legislação,
incluindo o reporte frequente sobre porte
de armas e colaboradores à Polícia Federal.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais da sua
empresa de segurança e limpeza.
Comercial
Muito mais produtividade para o time de
vendas com gestão de oportunidades, tabela
de precificação de H/H, vistoria técnica,
orçamento de serviços e central do cliente.

Capital humano
Mais facilidade na gestão do capital humano,
com admissão de colaboradores com perfil
especificado por vendas, composição salarial,
treinamento, apropriação por centro de
custos, controle de treinamentos, controle
de ponto e administração de benefícios.

Mobilização
Garantia de operação eficiente
com separação e aquisição de insumos
e equipamentos, além de recrutamento
e seleção.

Gestão de contratos
Tudo o que seu negócio precisa na gestão
de contratos: compras, contratos de
compras, recebimento, planejamento de
compras rurais, controle de qualidade,
cotações on-line e busca de fornecedores.

Gestão operacional
Escala de trabalho, restrição de alocação,
monitoramento de presenças, registro presença/
abandono com mobilidade, substituições
de funcionários, gestão de disciplina e
comportamento e pagamento de benefícios.

Gestão de armas
Segurança e confiabilidade na gestão de
armas, munições, coletes e movimentação
interna/externa, com reporte para
a Polícia Federal GESP - Gestão
Eletrônica de Segurança Privada.

Múltiplos apps para você ter
a gestão do seu negócio
na palma da mão.

Meus Ativos Fixos
Mais facilidade na
sua gestão, com
funcionalidades de foto
e GPS, solicitações
e transferências em
um app personalizável

Meu Posto de
Trabalho
Mobilidade no controle
de check-in
e check-out de
atendentes nos postos
de serviço

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

Minha Gestão de
Postos
O aplicativo ideal para
a gestão do time em
campo ser mais ágil,
precisa e eficiente

Meus Contratos
Acesso rápido, fácil
e de qualquer lugar
aos contratos da sua
empresa

