Tecnologia para
Moda
O modelo de gestão feito sob medida
para modernizar 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.

Do desenho à vitrine, gestão
completa para o mercado
de moda.
No mercado de moda, a TOTVS está presente de ponta a ponta, desde
a manufatura e produção, backoffice e gestão administrativa, até a venda
final no PDV. Nossas soluções entregam tecnologia para que lojas únicas
ou redes e franquias tenham o que há de melhor em gestão e automação
com funcionalidades exclusivas para o planejamento de compras,
controle de estoques, integração do físico ao digital e muito mais.
Porque nós acreditamos no Brasil que faz e nas empresas
que fazem o país.

Soluções TOTVS: caimento perfeito para a sua operação.

Omnichannel

Compliance tributário

Abrangência

Explore oportunidades em
todos os canais.

Atendimento a todas
as obrigações do setor.

Soluções para lojas únicas
ou redes e franquias.

A solução TOTVS é a única do mercado
capaz de entregar uma experiência
omnichannel completa para conectar
sua loja física ao ambiente on-line e criar
experiências valiosas para o consumidor.

Nós temos times dedicados a estudar
e entender as legislações fiscais municipais,
estaduais e federais vigentes para garantir
que as nossas soluções estejam sempre
atualizadas e a sua operação mais segura.

Seja qual for seu modelo de negócio,
a TOTVS tem a solução ideal.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais da cadeia
de moda, do fabricante ao varejista.

Planejamento e controle
Operação mais precisa através de
planejamento estratégico, orçamentário,
das áreas funcionais e da expansão, além
de gestão de indicadores e da marca,
auditoria de custos, gerenciamento de
informações de mercado e inovação.

Omnichannel,
relacionamento
e serviços
Trocas e devoluções,
processamento de
pagamentos, finalização
da venda e gerenciamento
da exposição de preço, além
de comunicação visual.

Estilo, planejamento, compras e gestão
de preços e produção
Do desenho à vitrine, tecnologia para o planejamento
de coleções, distribuição e controle da produção, gestão
de fornecedores, preços e volume, processamentos e
acompanhamento de compras, formulação de preços,
compra de matéria-prima e gerenciamento de vendas,
margens, custos da produção, qualidade e terceiros.

Cadastro de
clientes
Gerenciamento de
SAC, serviços de
personalização
e gestão de serviços
de ajustes.

Vendas e gestão mobile
App de comunicação e gestão para o
controle dos indicadores de vendas das
lojas, de forma móvel, confiável e segura,
que oferece visibilidade da performance
de vendas atualizada em tempo real
para que agentes de vendas e gerentes
executivos tomem as decisões certas.

Produtos e clientes
Vendas mais rentáveis a partir
do gerenciamento de vitrines e
mostruários, campanhas promocionais,
gerenciamento de mídias sociais,
disposição de produtos, programa de
fidelidade e ações de relacionamento
com clientes.

Recebimento, armazenagem, expedição,
transporte e estoque
Otimização de processos de logística, com
validação de NF-e com pedidos, recebimento
e conferência de produtos, endereçamento
de estoque, reposição e redistribuição de
produtos, gestão de perdas e gerenciamento
de espaço físico e giro, lotes de expedição,
entregas nos PDVs, frotas, custos
de transporte e parceiros.

Transforme a sua operação
com a tecnologia da TOTVS.

Mais de 4 mil PDVs
utilizando o sistema
TOTVS Moda no Brasil

Mais de 260 milhões
faturados
por meio de canais digitais
no ano de 2021

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

Mais de 1 bilhão
de peças
gerenciadas na
manufatura e no varejo
por meio do sistema
TOTVS Moda

