Manufatura
As soluções TOTVS para Manufatura proporcionam aos gestores uma ampla gama de informações da empresa, que possibilita maior
assertividade na tomada de decisões estratégicas, estreitamento na relação com os clientes e redução da ineficiência dos processos internos.
São baseadas no profundo conhecimento que a TOTVS possui sobre os processos essenciais para o sucesso das indústrias: entregar os produtos
certos, nas quantidades certas, no momento certo, com qualidade e preço desejado pelo mercado.

Subsegmentos
Bens de
Capital

Bens
Duráveis

Metal-Mecânico
e Plástico

Papel e
Celulose

Química e
Reciclagem

Bens de
Consumo

Extrativismo e
Beneficiamento

Soluções que
aprimoram o
desenvolvimento
dos projetos e
orçamentos de
produtos, além
de incrementar a
flexibilidade dos
processos de
venda, produção
e logística.

As soluções
TOTVS
proporcionam a
velocidade
necessária para o
lançamento de
produtos com
curto ciclo de
vida, com
inovação,
qualidade e
produtividade de
produtos e
processos.

A TOTVS oferece
soluções que
sustentam o
gerenciamento
de custos e
qualidade,
otimizam
estoques e
armazéns e
integram toda a
cadeia de
fornecimento.

Soluções que
garantem a
sincronia dos
processos de
venda, produção
e logística,
gerando
fidelização de
clientes e o
crescimento da
rentabilidade da
operação.

Com as soluções
TOTVS, as
empresas deste
mercado
intensificam o
desenvolvimento
tecnológico de
produtos e
processos e
expandem
controle da
qualidade e da
gestão

As soluções
TOTVS otimizam
o ciclo de
inovação de
produtos e do
processo logístico
com controle fino
dos custos,
proporcionam
flexibilidade do
processo de
vendas e gestão
completa da
cadeia de
fornecimento.

A TOTVS dispõe
de produtos e
serviços que
proporcionam
gerenciamento
operacional
integrado e com
capacidade para
lidar com cadeias
de fornecimento.

Soluções TOTVS
ERP Back Office

Gestão de Projetos

Assistência Técnica

WMS

Fiscal

Gestão da Qualidade

CRM

e-Procurement

SPED / NF-e

Gestão Ambiental

BI

RH - Gestão do Capital Humano

Manutenção de Ativos

OMS

MRP II/APS

Comércio Exterior

TMS

Resultados Alcançados

•
•
•
•
•
•

Aumento da percepção de valor pelo cliente, pelos novos e diferenciados produtos
Ampliação crescente da produtividade e da lucratividade pela gestão da
capacidade produtiva e do controle fino do custeio
Visibilidade: “indústria limpa” e conquista de certificações ambientais (ISO 14.001)
Crescimento do market share pelo atendimento rápido e preciso aos pedidos
Redução dos custos dos estoques sem redução de faturamento
Diminuição do custo fiscal da operação

Operador Administrativo
Pelo conceito Operador Administrativo, que reúne ferramentas de software, consultoria de processos e desempenho, terceirização de
processos administrativos, tecnologia e educação a distância, é possível que a empresa mantenha o foco apenas na atividade-fim do negócio,
reservando tempo para evoluir e se relacionar com seus clientes.

Fatos

26% dos clientes
de Bens de Consumo
possui mais de 500 funcionários

Extrativista ,
1155 clientes atendidos
No mercado

697 clientes TOTVS na indústria
Química e de Reciclagem
Aproximadamente

1400 clientes
atendidos no subsegmento de

Bens de Capital

369 clientes
no subsegmento de

Papel e Celulose

609 clientes no subsegmento
de Bens Duráveis

1058 clientes no subsegmento
Metal-Mecânico e Plástico
A TOTVS atende

TOTVS. Igual, sendo sempre diferente.
Conheça as soluções TOTVS para sua empresa. Acesse: www.totvs.com ou ligue 0800 70 98 100.

