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

Plataforma 
de BI TOTVS

Conectores prontos e tecnologia 
totalmente na nuvem para 
potencializar a tomada de decisão da 
sua empresa.



• Agro
• Construção
• Distribuição

Indicadores pré-construídos e prontos para usar, disponíveis para todos os segmentos atendidos pela TOTVS:

• Educacional
• Financial Services
• Hospitalidade

• Prestadores de Serviço
• Saúde 
• Varejo

• Jurídico
• Logística
• Manufatura

Extraia mais dos seus dados
de negócio com uma plataforma 
pronta para ser integrada
ao seu ERP TOTVS.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.

Faça sua estratégia de BI na nuvem
acontecer com uma plataforma 
totalmente integrada ao seu
ERP TOTVS.

Inteligência de negócios ágil, fácil e descomplicada. Assim é plataforma de 

BI da TOTVS, que se conecta ao seu ERP com grande facilidade e rapidez 

para extrair informações e entregar valiosos insights para sua estratégia 

de negócios. Revolucione as tomadas de decisões a partir de uma solução 

totalmente na nuvem, que já vem com conectores, dashboards

e indicadores prontos para a sua operação. Tudo isso com implantação 

rápida, sem esforços extras de desenvolvimento. Afinal, a TOTVS

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

Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades do seu BI.

Transforme dados em inteligência com o BI da TOTVS.

Mais de 40 conectores nativos para extrair 
informações de qualquer banco de dados, 
APIs, webservices, CSVs, entre outras 
fontes.

Indicadores desenvolvidos a partir de 
estudos de aderência e validação de 
demandas reais de clientes, utilizando
as melhores práticas.

Integração nativa  
e direta

Tecnologia validada
pelo mercado

Garantia de escalabilidade, mobilidade  
e baixo investimento para a sua
empresa.

Solução  
100% cloud

totvs.com/bi/

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

• Capacidade de armazenamento de 
grandes volumes de informação

• Histórico e recuperação 

• Dados estruturados, semiestruturados 
ou não estruturados

BIG DATA

• Gerenciamento ágil de mudança

• Rastreamento de adoção e utilização

• SLA em toda a plataforma

• Enterprise Security (SOC2, HIPAA, 
GDPR, TLS/SSL, ISO 27001)

PROVISÃO EM ESCALA

• Processamento e transformação  
de dados em modelos relevantes

• Analytics avançado

• Machine Learning

• Enriquecimento de dados

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO

• Extração e transformação de dados

• Conectores prontos para atender 
as necessidades do negócio

• Importação e exportação de dados

• Streaming de eventos

INTEGRAÇÃO DE DADOS

• Dashboards e relatórios responsivos 
e complementares 

• Distribuição em escala

• Instrumentação e automação

• Privacidade de dados

ENTREGA DE INSIGHTS

Mais de 700 modelos
de dashboards

prontos para utilizar

Cerca de
5,7 mil usuários

Mais de 1 mil clientes 
na América Latina

Uma solução aderente 
a qualquer segmento

http://totvs.com/bi/

