TOTVS CONSIGNADO
A plataforma que simplifica
a gestão do empréstimo consignado
realizada pelo RH e facilita a contratação
do benefício pelos colaboradores.

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

Da solicitação do crédito feita pelo colaborador até a criação do contrato
e averbação dos descontos em folha, tudo 100% automatizado.
Assim é o TOTVS Consignado, uma solução inovadora que simplifica a gestão de empréstimo consignado privado ao automatizar
todas as etapas realizadas pelo seu departamento pessoal, desde a criação do contrato até a averbação
dos descontos em folha. A ferramenta também facilita a simulação, a contratação e o acompanhamento da solicitação,
do extrato e do saldo do crédito pelos seus colaboradores, por meio do app Meu RH.
Disponível gratuitamente para clientes TOTVS RH, a solução permite que as instituições financeiras parceiras recebam
automaticamente informações atualizadas dos colaboradores, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
sem a necessidade da intervenção manual do RH, trazendo mais agilidade e eliminando inconsistências.

Conheça os benefícios do TOTVS Consignado.

Redução da carga
operacional

Mitigação de riscos

Contratação rápida e fácil

Agilidade nas etapas, sem intervenções
manuais.

Processos 100% automatizados, com
informações atualizadas.

Todo o processo realizado pelo app Meu RH,
com taxas competitivas.

Conciliação automática

Integração à folha de
pagamento

Monitor de informações

Controle de margem consignável, averbações,
rescisões, entre outros.

Todos os dados integrados em uma única
plataforma.

Visão completa de todos os contratos,
solicitações e aprovações de cada colaborador.

Conheça as funcionalidades do TOTVS Consignado.
Para sua empresa

Para seu colaborador

Acompanhamento das solicitações

Simulação e contratação

Faça o acompanhamento, aprovação
ou reprovação das solicitações
de empréstimo consignado dos seus
colaboradores, de forma rápida
e automática.

Simulação do valor de empréstimo
consignado desejado e contratação
de maneira 100% digital, diretamente
no app Meu RH.

Definição de políticas

Extrato do consignado

Crie e edite as regras de aprovações
e automatize a contratação
do empréstimo consignado privado
na sua empresa.

Acesso ao extrato do consignado
e acompanhamento do saldo
devedor, parcelas pendentes
e quitadas.

Cadastro de usuários

Acompanhamento da solicitação

Escolha e cadastre os colaboradores
responsáveis pela aprovação,
reprovação e acompanhamento
dos empréstimos consignados.

Consulta do status de todas as etapas
dos pedidos de consignado, em tempo
real, diretamente no app Meu RH.

Consulta de consignados

Segurança dos dados pessoais

Tenha a visão detalhada de todos
os contratos de crédito consignado,
com as movimentações das
averbações conectadas diretamente
com a folha de pagamento.

Compartilhamento de dados em
conformidade com a Lei de Proteção
Geral de Dados (LGPD). Seu
colaborador autoriza ou revoga o uso
diretamente no app Meu RH.

Contrate agora mesmo e simplifique a gestão de
empréstimo consignado no seu departamento de RH.

techfin.com.br/consignado

