
Tecnologia e inovação para 
ampliar, simplificar e democratizar
o acesso da sua empresa
a serviços financeiros.

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



Supere os desafios de negócio e simplifique o ciclo financeiro
da sua empresa com as soluções TOTVS Techfin.

Inovação e expertise em gestão financeira a favor  
da sua empresa. Isso é TOTVS Techfin.

A forma de pensar em serviços financeiros mudou. TOTVS Techfin uniu tecnologia e inteligência de dados para 

simplificar, ampliar e facilitar o acesso das empresas a serviços financeiros mais personalizados e competitivos. 

Tudo para tornar a jornada financeira das empresas brasileiras mais inteligente, ágil e econômica.

Descomplique sua jornada financeira.

A solução para você prorrogar ou parcelar boletos de seus 

fornecedores. O processo é 100% digital e integrado ao ERP 

TOTVS, em apenas 3 cliques você seleciona os boletos a vencer, 

escolhe a nova data de pagamento e pronto.

Mais prazo para pagar fornecedores
Plataforma de antecipação de recebíveis 100% integrada  

ao seu ERP TOTVS. Simples e sem burocracia, a TOTVS 

Techfin oferece a possibilidade de receber no mesmo dia  

da solicitação os valores que só entrariam em caixa  

a longo prazo.

Antecipação de recebíveis

Plataforma 100% integrada à folha de pagamento do seu TOTVS 

RH, que permite automatizar toda a operação de empréstimo 

consignado da sua empresa. Realize da simulação e averbação até 

o cálculo da margem consignável.

Operação de empréstimo consignado
Uma solução de crédito B2B para impulsionar o seu negócio. 

Ofereça linha de crédito adicional aos seus clientes e mais 

prazo de pagamento para acelerar as vendas sem impactar o 

seu fluxo de caixa e sem risco de inadimplência.

Linha de crédito B2B

Soluções feitas para facilitar a gestão financeira da sua empresa.

Com a TOTVS Techfin, seu negócio tem acesso a serviços de crédito e pagamento personalizados de acordo com o perfil financeiro da sua empresa, 
para comprar com mais prazo, vender mais e receber o quanto antes.

Visão completa, organizada e consolidada dos principais indicadores 
financeiros do seu negócio, em uma interface com painéis simples  
e intuitivos. Tudo isso disponível no seu ERP TOTVS.

A TOTVS Techfin chega ao mercado com o objetivo de revolucionar as soluções de crédito e pagamentos, utilizando o poder da 
tecnologia.

CRÉDITO – Soluções financeiras personalizadas, que facilitam o acesso a crédito, de acordo com o perfil financeiro e indicadores da sua empresa.

PAGAMENTOS – Soluções de pagamento integradas para sua empresa vender mais.

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. 

COMPRAR
Aumente seu 

poder de compra

VENDER
Venda mais com 
soluções de pagamentos 
integradas

PAGAR
Prolongue seu prazo 

de pagamento

RECEBER
Antecipe o prazo de 
seus recebimentos

SEUS FORNECEDORES SEUS CLIENTES
SEU

NEGÓCIO

Facilite a gestão de recebimentos com  

o controle das transações financeiras em 

tempo real, permitindo uma operação de 

pagamentos com múltiplos adquirentes  

e bandeiras de cartões.

Tecnologia que se conecta 
aos PDVs da TOTVS

Ofereça pagamentos via PIX ou carteiras 

digitais aos seus clientes. Sua empresa só paga 

um valor fixo por transação e garante maior 

liquidez ao receber o dinheiro no mesmo dia.

Facilidade do PIX integrada 
aos sistemas da TOTVS

Receba pagamento online via cartões e reduza 

a taxa de inadimplência com a programação 

de pagamentos recorrentes. Tecnologia 

disponível aos clientes do TOTVS Educacional 

com integração ao Portal do Aluno ou app 

Meu eduConnect.

Pagamento online via 
cartão para reduzir custos 
com boletos

E mais:
Dashboards personalizados
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