TECNOLOGIA PARA
DISTRIBUIÇÃO
Do centro de distribuição à entrega, controle total
para os processos do seu negócio.

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

A TOTVS entrega tecnologia para o atacadista distribuidor
ser sempre mais produtivo.
Para crescer de forma sustentável, a operação do atacadista distribuidor precisa ser mais digital, moderna e conectada. Pensando
nisso, a TOTVS vai muito além do ERP com soluções que abrangem todas as etapas da cadeia produtiva, automatizando processos
como controle de estoques, compra de mercadorias, armazenagem, faturamento e mais. Nossa tecnologia leva agilidade e controle
às suas atividades mais essenciais, como rastreamento de mercadorias e geração de relatórios para
órgãos reguladores. Tudo isso porque a TOTVS acredita no Brasil
que faz e nas empresas que fazem o nosso país.

As soluções TOTVS têm tudo o que sua operação precisa para crescer.

Inovação e produtividade

Compliance tributário

Eficiência Operacional

Agilidade para todos os processos.

Atendimento total à legislação
brasileira.

Reduza custos e maximize
sua operação.

Com as soluções TOTVS, o atacadista
distribuidor tem aplicação de RF
(radiofrequência) para controlar entradas
e saídas de mercadorias, além de realizar
inventários em poucos cliques pelo celular.

A TOTVS possui equipes dedicadas
a acompanhar as mudanças e atualizações
de exigências municipais, estaduais
e federais. Assim, sua empresa fica sempre
em dia com todas as obrigações do segmento.

Gestão completa de estoque visando
a redução de rupturas, além de sugestão
de preço inteligente, levando em consideração
os tributos envolvidos. Flexibilidade na gestão
comercial com politica de bonificações
e descontos aderentes ao seu negócio.

Soluções para atacadistas distribuidores de todos os tipos:
• Mercearil
• Food Services

• Cosméticos
• Higiene e Limpeza

• Material de Construção
• Farmacêuticos

• Papelaria e Informática
• Química

• Autopeças
• Distribuidores Importadores
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Inovação aplicada à
realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além
do ERP para conectar, modernizar
e transformar as atividades
mais essenciais de atacadistas
distribuidores.
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1 > Planejamento, gestão econômica e
financeira
As ferramentas que a sua estratégia precisa:
planejamento orçamentário (receitas/
despesas), painel de gestão centralizado, DRE,
boletim financeiro
e fluxo de caixa.
2 > Gestão de compras centralizada e gestão
de preço
Negociações melhores através de cenários de
sugestões e compras, cotação de mercadorias,
gestão de contratos de fornecedores,
importação de mercadorias, orçamento
de compras, compra por grade de produto,
compra para consumo, inteligência na
formação de preço, gerenciamento de margem
e tabelas de preço.

3 > Gestão de estoque e ordem de produção
Gestão de inventários, estoque consignado,
gestão de avarias e perdas, conferência
cega, controle de validade e lote, processos
logísticos com coletor, RF (radiofrequência),
calibragem do picking, convocação ativa,
personalização dos modelos de separação,
indução de lote, reabastecimento entre filiais,
entrada e saída de peso variável, gestão de
trocas, controle da produção, kit/cesta básica
e beneficiamento.
4 > Logística e gestão de entregas
Controle de vasilhames e paletes, cross
docking, gestão de frota, controle de portaria,
conhecimento de transporte, agendamento
de entrega, otimização de malha, arranjo
de carga 3D, tabelas de frete, roteirização,

cálculo de distância e rastreabilidade com
acompanhamento de entregas em tempo real.
5 > Vendas
Mais autonomia para o time comercial
com diversas funcionalidades, como
vendas com entrega futura, venda fora do
estabelecimento, consignada, em comodato,
com licitações e retirada em múltiplos locais,
entre outras possibilidades: sugestão de
produtos similares/agregados, controle
de garantias, gestão de troca de produtos,
televendas com gestão de carteiras,
agendamentos, pesquisas e SAC, campanhas
de vendas, comissões, políticas de descontos
e conta corrente de vendedor.

Mais de 5 mil clientes
em todo o Brasil

Expertise e capacidade
para cuidar da gestão
da sua empresa.
Isso é TOTVS.

49% das empresas do último
ranking ABAD são clientes TOTVS

Cerca de R$ 300 bilhões
de reais são transacionados
anualmente pelas soluções TOTVS

Clientes TOTVS crescem
em média 24%
a mais que a concorrência
Fonte: ranking ABAD/Nielsen 2020

A TOTVS acredita no Brasil que

totvs.com/distribuicao/
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