Tecnologia para Lojas
Do ERP ao omnichannel, gestão
e inovação para aumentar as margens
de lucro 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.

Conte com toda a experiência
de varejo da TOTVS para
impulsionar o crescimento
da sua loja, rede ou franquia.
Para consumidores cada vez mais conectados, tão importante quanto
o produto é a experiência de compra. Pensando nisso, a TOTVS
vai muito além do ERP com soluções completas, do planejamento
estratégico à experiência do cliente no PDV, capazes de automatizar
processos, garantir atendimento à legislação e conectar sua loja
física ao ambiente on-line. Tudo isso porque nós acreditamos
no Brasil que faz e nas empresas que fazem o nosso país.

Venda mais e melhor com a tecnologia da TOTVS.

Omnichannel

Compliance tributário

Inteligência

Explore oportunidades
em todos os canais.

Atendimento a todas
as obrigações do varejo.

Controle total e BI.

Nós temos a única solução do mercado
que permite ao seu varejo entregar uma
experiência omnichannel completa.

Nós temos times dedicados a estudar
e entender as legislações fiscais municipais,
estaduais e federais vigentes para garantir
que as nossas soluções estejam sempre
atualizadas e a sua operação mais segura.

Nossas soluções facilitam
o acompanhamento de estoque e pedidos,
levam agilidade ao frente de caixa
e empoderam a sua gestão com dados
em tempo real.

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 loja.
Planejamento e controle
Informações sempre à vista com
gerenciamento de indicadores e controle
de perdas e fraudes.

Gestão de compras, estoque, perdas e preço
Controle total sobre volume de compras,
tributação comercial, monitoramento
de estoques, prevenção de perdas,
monitoramento de devoluções, formulação
de preços e gerenciamento de margens.

Recebimento, produção e estoque
Sua gestão ainda mais otimizada com
funcionalidades para cuidar da movimentação
de produtos, gerenciamento de custos
de produção e controle de estoque.

Canais/Loja própria/Gestão de clientes
Diversas ferramentas para o desenvolvimento e a administração
do omnichannel, o atendimento na loja e o gerenciamento de políticas,
comunicação visual, ofertas direcionadas e personalizadas, ações
de relacionamento e programas de fidelidade.

Produtos
Todo o apoio que você precisa para criar
e gerenciar campanhas promocionais.

Transforme a experiência dos seus
clientes com as soluções TOTVS.

25% dos 350 maiores
varejistas
brasileiros são clientes
TOTVS

Mais de 25 mil lojas
de varejo no Brasil
utilizam as soluções
TOTVS

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

Mais de R$ 10 milhões
são transacionados
em lojas todos os anos
por meio das soluções
TOTVS

