Tecnologia e inovação para
ampliar, simplificar e baratear
o acesso da sua empresa
a serviços financeiros.

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

Inovação e expertise em gestão
financeira a favor da sua
empresa. Isso é TOTVS Techfin.
A forma de pensar em serviços financeiros mudou. TOTVS Techfin uniu
tecnologia e inteligência de dados para simplificar, ampliar e facilitar
o acesso das empresas a serviços financeiros mais personalizados
e competitivos. Tudo para tornar a jornada financeira das empresas
brasileiras mais inteligente, ágil e econômica.

Soluções feitas para facilitar a gestão financeira da sua empresa.
Com a TOTVS Techfin, seu negócio tem acesso a serviços de crédito e pagamento personalizados de acordo com o perfil financeiro
da sua empresa, para comprar com mais prazo, vender mais e receber o quanto antes.

COMPRAR
Aumente seu
poder de compra

VENDER
Venda mais com
soluções de pagamentos
integradas

SEU
NEGÓCIO

SEUS FORNECEDORES

PAGAR
Prolongue seu prazo
de pagamento

SEUS CLIENTES

RECEBER
Antecipe o prazo de
seus recebimentos

Descomplique sua jornada financeira.
A TOTVS Techfin chega ao mercado com o objetivo de revolucionar as soluções de crédito e pagamentos, utilizando o poder
da tecnologia.

TOTVS ANTECIPA – A revolução na antecipação de recebíveis para a sua empresa.
Direto no seu ERP TOTVS!
Agora ficou mais simples e rápido antecipar recebíveis para sua empresa. Tudo de maneira digital.
Em uma única plataforma, você pode, automaticamente, contratar e acessar os recebíveis possíveis da sua carteira, solicitar
a antecipação, fazer a gestão da sua carteira antecipada e consultar informações sobre limites e taxas.

SIMPLES

TRANSPARENTE

RÁPIDO

Simplifique todo o processo
de contratação com uma
plataforma já integrada
ao ERP TOTVS.

Saiba exatamente o quanto
você vai pagar, desde
o início. E, ainda, sem IOF
e sem TAC.

Obtenha crédito em apenas
3 cliques, com a melhor
experiência do mercado.

PAGAMENTOS – Soluções de pagamento integradas para sua empresa vender mais.
Conveniência na hora de receber pagamentos com uma solução que automatiza transações e oferece facilidade nas operações de
pagamento, garantindo controle na gestão financeira e integração aos principais produtos de varejo do mercado, de forma nativa.

TOTVS TEF CLOUD

ADQUIRÊNCIA

PAY

Mais simplicidade, rapidez
e segurança com um sistema
que se conecta ao PDV,
registra as informações das
transações financeiras no
sistema de gestão e autoriza
os pagamentos. Tudo isso
disponível por meio de
assinatura mensal.

Solução para realização de
transações financeiras, do
e-commerce ao PDV das suas
lojas físicas. Tenha condições
especiais para contratar
uma solução de adquirência
completa para sua empresa
vender mais.

Agora, as instituições de
ensino podem receber
pagamentos de mensalidade
e outros serviços via cartão
de crédito. Tudo 100%
integrado ao ERP com
conciliação automática,
antifraude e recorrência.
Mais comodidade para
pais e alunos e menos
inadimplência para as escolas
e universidades.

E mais:
Dashboards personalizados
Visão completa, organizada e consolidada dos principais
indicadores financeiros do seu negócio, em uma interface
com painéis simples e intuitivos. Tudo isso disponível
no seu ERP TOTVS.

Supere os desafios de negócio e simplifique o ciclo financeiro da sua
empresa com as soluções TOTVS Techfin.

0800 70 98 100
totvs.com/techfin

