
Tecnologia para Gestão  
de Locação

Da reserva à devolução, gestão completa 
de equipamentos e recursos humanos 
para o seu negócio.

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



Minimize processos para 
maximizar seus lucros com 
a solução da TOTVS.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.

Para fechar mais negócios, sua empresa precisa ter o equipamento 

certo na hora certa. A TOTVS sabe disso e vai muito além do ERP 

para oferecer uma solução de gestão completa, capaz de controlar  

a disponibilidade, situação e qualidade dos seus equipamentos, 

além de atender aos processos administrativos, financeiros  

e operacionais da sua empresa. É por isso que somos a escolha 

de mais de 130 empresas de locação de equipamentos, 

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 mais essenciais 

da sua empresa de locação de equipamentos.

A TOTVS tem as ferramentas certas para o seu negócio ser mais lucrativo.

A solução da TOTVS é capaz de atender 
a todos os processos da sua empresa, 
independentemente de porte ou 
especialidade.

Com funcionalidades específicas para 
automatizar cada processo e etapa da 
cadeia, as soluções TOTVS ajudam sua 
empresa a otimizar recursos e render mais.

Flexibilidade Automatização

Regras de negócio e processos como 
faturamento, controle de estoque, pedido 
de compras, envio e retorno de materiais, 
emissão de notas fiscais eletrônicas 
(DANFE) para remessas de equipamentos 
e muito mais.

Facilidade
Funcionalidades específicas 
para a sua operação.

Gestão na medida certa para 
o seu negócio.

Negócio mais produtivo 
e lucrativo. 

0800 70 98 100
totvs.com/servicos/

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

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

Minha Gestão de 
Postos 

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

Meu Posto de 
Trabalho 

Mobilidade no controle 
de check-in

e check-out de 
atendentes nos postos 

de serviço

Meus Contratos 
Acesso rápido, fácil 
e de qualquer lugar 

aos contratos da sua 
empresa

Gestão operacional 

Controle para toda a operação com funcionalidades 
como separação de equipamento, check-list 
de conferência (remessa/retorno), remessa de 
equipamento, substituição, devolução, processo 
de indenização (receitas extras) e alocação 
de mão de obra.

Comercial
Muito mais produtividade para o time de vendas com 
gestão de oportunidades, tabelas de precificação de 
H/H, vistoria técnica, orçamento de serviços 
e central do cliente.

Patrimônio
Identificação, localização 
e histórico dos equipamentos.

Gestão de contratos 

Eficiência na administração de contratos, 
com controle de vigência, aditivos 
de reajuste, cauções e retenções, 
documentação, apuração de medição 
e serviços extras, coletor de custos 
e análise de rentabilidade.

Manutenção
Diversos tipos de ordens de 
serviços: preventiva, corretiva  
e preditiva, além de gestão 
dos custos de manutenção.

Assistência técnica
Mais facilidade na prestação desse tipo 
de serviço, com base de atendimento, 
montagem de equipamento e reparos.

http://totvs.com/servicos/

