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

CONHEÇA O

VISIBILIDADE  
BY NEOGRID
Sua empresa conectada a distribuidores 
e varejistas para monitorar estoques 
e vendas dos seus produtos.



Fale com a TOTVS e aumente a precisão na sua reposição de estoques com 
o Visibilidade by Neogrid.

Acompanhe a performance dos seus produtos nos 
diferentes canais com o Visibilidade by Neogrid.

Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato 
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções

Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio 
com soluções nativas e conectadas ao seu ERP    

Dados precisos: saiba como seus produtos se comportam nos canais 
diretos e indiretos, por meio da coleta automática e diária de informações 
dos seus parceiros. Os dados são dispostos em diversos indicadores 
que podem ser filtrados por dimensões

Dashboards completos: monitore o desempenho da força de vendas dos 
distribuidores, com dados sobre clientes e produtos vendidos por gerente, 
supervisor e vendedor, além de comparação do volume de vendas entre 
períodos. Tenha também acesso a indicadores, relatórios por períodos  
e OSA, com informações sobre vendas, posição de estoque por item,  
loja ou CD e visão sobre produtos em ruptura ou mais vendidos

Portal BI: analise dados relevantes com visões gerenciais 
consolidadas e tenha um melhor entendimento sobre questões 
como campanhas de vendas, itens de ruptura e estoque virtual, 
perdas de vendas, atingimento de meta estipulada, comparações 
entre períodos, etc.

totvs.com

Acompanhar os múltiplos indicadores de sell-out nos canais diretos e indiretos é fundamental. Pensando nisso, apresentamos 

o Visibilidade by Neogrid, um sistema que facilita a leitura de estoque e vendas dos seus produtos nos distribuidores e pontos 

de venda. São mais de 5.000 distribuidores e 130 redes de varejo compartilhando informações na maior malha de sell-out do 

país, com 70% dos dados de estoque e vendas do Brasil compreendidos em uma única solução. Tudo para sua indústria analisar 

performance, descobrir oportunidades de venda e melhorar o nível de serviço em todos os canais.

TECNOLOGIA PARA OTIMIZAR SUA OPERAÇÃO E ALAVANCAR AS VENDAS  
DOS SEUS PRODUTOS.

MAIS RESULTADOS

Com o Visibilidade by Neogrid, sua empresa 
melhora os níveis de estoque, aumentando 
o giro, e reduz a ruptura para ter mais receita 
e lucro.

CLIENTES E PARCEIROS SATISFEITOS 

Enquanto seus parceiros contam com uma 
solução completa de visibilidade, você aumenta 
a disponibilidade dos seus produtos e melhora 
a experiência do cliente final. 

CRESCIMENTO RÁPIDO 

Ações de combate à ruptura ampliam 
a participação de mercado do seu negócio 
e geram novas receitas para superar 
a concorrência.

neogrid.com/br

http://www.totvs.com
http://neogrid.com/br

