PAGAMENTOS
As melhores soluções de
pagamentos para vender mais
e fidelizar clientes.

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

Tecnologia de pagamentos para simplificar as transações financeiras
e oferecer mais facilidade aos clientes.
Conveniência na hora de pagar é a principal exigência do consumidor moderno. Por isso, é preciso contar com tecnologia
para simplificar e gerenciar as transações financeiras eletrônicas desde o comércio varejista passando por instituições de ensino,
setor da construção até cooperativas médicas.
As soluções de pagamentos da TOTVS Techfin foram criadas para automatizar os processos, garantir controle total sobre
a gestão financeira e proporcionar mais facilidade a quem está pagando.

Sua operação financeira mais eficiente com as melhores tecnologias de
pagamento do mercado.

TOTVS Pagamento TEF – Tecnologia que se
conecta aos PDVs da TOTVS.

TOTVS Pagamento Instantâneo – Facilidade
do PIX integrada aos sistemas da TOTVS.

TOTVS Pagamento Cartão – Tecnologia de
pagamento online via cartão.

Facilite a gestão de recebimentos com
organização e controle das transações
financeiras em tempo real, permitindo uma
operação de pagamentos com múltiplos
adquirentes e bandeiras de cartões. Tudo isso
disponível por meio de assinatura mensal.

Receba pagamentos via PIX ou carteiras
digitais com a nossa tecnologia e melhore
a experiência do seu cliente. Com o TOTVS
Pagamento Instantâneo, a sua empresa só
paga um valor fixo por transação, garante
gestão unificada dos pagamentos e maior
liquidez ao receber o dinheiro no mesmo dia,
na conta de preferência.

Substitua os boletos por pagamentos online
via cartões e passe a permitir a programação
de pagamentos recorrentes para reduzir a
inadimplência. A tecnologia está disponível
aos clientes do TOTVS Educacional, com
integração ao Portal do Aluno ou pelo app
Meu eduCONNECT (funcionalidade Pay).

A tecnologia ideal para digitalizar as transações financeiras.

Facilidade

Economia

Único parceiro de tecnologia centralizando suas operações
financeiras.

Redução de custos e taxa de inadimplência.

Operação simplificada

Mais segurança

Soluções de pagamentos 100% em nuvem e não exige
estrutura local de tecnologia.

Serviço completo antifraude para diminuir os riscos e as interações
manuais no processo.

Descomplique as transações financeiras da sua
empresa com as soluções de pagamentos da TOTVS.

totvs.com/techfin/pagamentos

