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

TOTVS Cloud

A melhor nuvem para o seu produto 
TOTVS.



Do banco de dados à virtualização, 
gestão completa dos seus sistemas 
TOTVS na nuvem.

TOTVS Cloud é a solução mais completa para gerenciar 
o seu produto TOTVS.

Garanta total disponibilidade, 
segurança e inteligência para sua 
operação com TOTVS Cloud.

Quando o assunto é operação na nuvem, sua empresa precisa de um ambiente 

realmente completo. A TOTVS Cloud tem tudo o que você precisa para sustentar 

os produtos TOTVS que seu negócio utiliza. Uma nuvem completa, escalável 

e moderna, com capacidade para gerenciar seus sistemas TOTVS como

nenhuma outra no mercado.

Tudo para seus times terem mais tempo, agilidade e segurança para cuidar 

do que realmente interessa: seus resultados. Afinal, a TOTVS acredita 

no Brasil que faz e nas empresas que fazem o país. 

Deixe a administração dos seus sistemas TOTVS com quem realmente entende do assunto.

Vantagens muito além da tecnologia para sua operação na nuvem.

Integração e gerenciamento dos seus 
sistemas TOTVS, com disponibilidade total de 
infraestrutura e sistema, além de segurança 
e redução de 50% dos controles exigidos para 
adequação à LGPD.

Utilize a nuvem da TOTVS de acordo 
com a sua necessidade, sem se 
preocupar com infraestrutura. 

Confiabilidade On demand

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

Menos gastos e maior controle 
financeiro.

Gerenciamento TOTVS, com 
disponibilidade e segurança.

Pagamento por conexão.
Economia

Redução média de 45% nos custos totais 
com infraestrutura, gestão e licenciamento, 
além de previsibilidade financeira, pagando 
em moeda nacional, sem variações 
cambiais.

Nós cuidamos de toda 
a gestão dos seus sistemas: 

aplicação TOTVS, banco 
de dados, segurança, 
sistema operacional, 

monitoramento, backup, 
redes, virtualização, 
storage e servidores.

Serviço de gerenciamento 
automatizado dos 

ambientes, que garante 
produtividade, rapidez 
e flexibilidade para sua 

empresa. 

Acesso à T-Cloud, uma 
plataforma completa para 
inovar, integrar e estender 

aplicações TOTVS, além 
de gerenciar recursos, 

serviços, segurança, 
métricas e administrar 

sistemas.

Acompanhamento diário 
da gestão dos recursos 

contratados e utilizados, 
com visões detalhadas 

de status dos ambientes 
e soluções em nuvem.

GERENCIAMENTO 
COMPLETO

INTERFACE DE 
GERENCIAMENTO

MAIS AUTONOMIA
TRANSPARÊNCIA 

TOTAL

A TOTVS é a maior empresa 
de tecnologia do Brasil 

e a mais preparada para 
gerenciar suas soluções 

na nuvem

Cerca de 4 mil empresas 
utilizam TOTVS Cloud

Certificações e credenciais 
alinhadas às melhores práticas 
do mercado, incluindo Tier III, 
ISO 27001, SAE 3402 TYPE II 

e ISO 9001

Credibilidade e solidez Aprovada pelo mercado Qualidade comprovada 

totvs.com/cloud/

http://totvs.com/cloud/

