Tecnologia para
Operadores Logísticos
Automação de processos, redução
de custos e logística 4.0 para a sua
empresa entregar mais e melhor.

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

A TOTVS tem tecnologia na
velocidade que a sua operação
precisa.
O mercado logístico não para de evoluir. Assim como as inovações da TOTVS.
Nossas soluções vão muito além do ERP para acompanhar o ritmo do seu
negócio e entregar gestão para todas as fases da cadeia de abastecimento,
incluindo gerenciamento de transportes para a escolha do recurso mais
adequado, aumento de eficiência na gestão, atendimento às legislações
por região e muito mais.
Afinal, a TOTVS acredita no Brasil que faz e nas empresas que
fazem o país.

Uma suíte logística completa para operadores logísticos, com gerenciamento de atividades
nas várias etapas da operação.

Especialidade

Controle

Estratégia

Tecnologia feita para o mercado
logístico.

Eficiência integrada à sua operação.

Visão de negócio completa para
planejamentos mais precisos.

As tecnologias TOTVS foram
desenvolvidas para aumentar a eficiência
na gestãoe controle do seu core business
com funcionalidades feitas sob medida
para o seu negócio.

A TOTVS garante o mais alto nível de
rastreamento de mercadorias com uma
solução integrada de comércio exterior.

Nós temos a tecnologia para potencializar
a sua estratégia: torre de otimização
e gestão logística que permitem um
controle fácil e visual, contribuindo para
o planejamento completo do transportador.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais
da sua operação logística.
Gestão operacional
Maior controle para as
parametrizações, produtos
e serviços, tabela de frete
e tarifas e alocação de recursos
e coletores.

Armazenagem
Operação interna mais organizada
por meio da leitura de paletes,
movimentação, armazenagem
e regularização fiscal.

Faturamento de serviço
Garantia de faturamento preciso,
com geração de operandos,
apuração e emissão de
documento fiscal.

Recebimento
Segurança e controle sobre
a recepção ou portaria, com
funcionalidades para o recebimento
de nota fiscal, conferência,
paletização e comunicação EDI.

Transporte
Diversas ferramentas para
a gestão dos processos e fluxos de
transporte, incluindo: programação
da demanda, geração do
documento de transporte,
entrega e monitoramento
e coleta (logística reversa).
Expedição
Mais facilidade
na solicitação de
cargas, separação,
embarque, emissão
de nota fiscal
e comunicação EDI
- Electronic Data
Interchange.

Movimentação
Gestão precisa para as
transferências, reabastecimento,
bloqueio e desbloqueio de
movimentações e inventário.

Gestão de estoque
Estratégia mais efetiva a partir
da realização de planejamento,
otimização, reabastecimento
e inventário.

Serviços de valor agregado
Agilidade para os processos de
montagem de kits, manipulação
de mercadorias, embalagem,
faturamento de serviços
e portal web.

Leve a logística 4.0 para a sua
operação com os sistemas TOTVS.

Mais de 1,8 mil
empresas de
logística
escolheram as
soluções TOTVS

Mais de 400 mil
veículos de carga
no Brasil têm seu
fluxo controlado por
soluções TOTVS

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.
totvs.com/logistica/

Mais de 3 milhões
de viagens
são gerenciadas
por soluções TOTVS
anualmente no Brasil

Mais de 100 milhões
de toneladas de carga
são movimentadas
anualmente
com o auxílio das
soluções TOTVS

