TOTVS ANTECIPA
A revolução na antecipação
de recebíveis para a sua empresa.

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

Antecipe recebíveis e tenha dinheiro em caixa hoje mesmo
para investir como e quando quiser. Conheça o TOTVS Antecipa!
Com o TOTVS Antecipa, você simplifica o acesso e a contratação de antecipação de recebíveis da sua empresa.
A plataforma permite que você solicite as antecipações, faça a gestão da carteira e consulte informações sobre limites e taxas.
Tudo em poucos cliques, com conciliação automática, sem burocracia e 100% digital.

Tecnologia e inovação para sua empresa ter sempre os recursos necessários
e crescer de forma sustentável.

Mais rapidez na contratação
de antecipação de recebíveis

Diferente de tudo o que você
já viu

Plataforma exclusiva para
clientes TOTVS

Simplifique todo o processo de contratação
com uma plataforma já integrada ao seu ERP
TOTVS.

Obtenha crédito em apenas 3 cliques, com a
melhor experiência do mercado.

Facilidade exclusiva para os nossos clientes,
mediante à análise de crédito.

Experiência totalmente digital para dar mais agilidade à sua jornada
financeira, mantendo o fluxo de caixa sempre positivo e garantindo o capital
de giro com o TOTVS Antecipa!

Integração

Transparência

Totalmente integrada ao seu ERP TOTVS, a plataforma
permite buscar e registrar informações da sua operação em
tempo real para manter em dia a gestão dos recebíveis.

Saiba exatamente o quanto você vai pagar, do início ao fim
do seu contrato, com taxas competitivas, sem IOF e sem TAC.

Capital de giro

Coobrigação flexível

Aproveite uma nova linha de crédito com TOTVS Antecipa
sem comprometer seu limite bancário.

Mesmo que seus clientes atrasem o pagamento referente a
alguma nota fiscal antecipada, a coobrigação só será efetivada
para transações com atraso maior que 14 dias.

Descomplique sua jornada financeira e aproveite
mais oportunidades de negócio com TOTVS Antecipa.
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