TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO
(Softwares de Gestão)

TOTVS
A TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia,
especialista no desenvolvimento de soluções de negócios
para players de todos os portes. Nossas ferramentas são integradas e atendem tanto o core
business quanto o back office dos nossos clientes, permeando toda a sua cadeia de valor, de
ponta a ponta. Tudo para tornar o empreendedor mais competitivo em sua especialidade de
atuação.
PRODUTOS
ERP Winthor Distribuidor:

Inteligência de Negócios:

WMS:

Para a gestão de ponta a ponta do
Atacadista Distribuidor, gerando
controle efetivo de toda operação
da empresa em tempo real, ganho
de eficiência operacional com as
melhores práticas do segmento e
redução de custos com automação
e otimização de processos.

Um conjunto de soluções que
gera maior inteligência para o
negócio, através de soluções de B.I
(Business Inteligência), que permite
ao gestor utilizar mais tempo para
acompanhar a execução. Auditoria
Eletrônica Online com consultoria
de melhores práticas recorrente
e solução de Geolocalização que
apoia o atacadista distribuidor no
aumento de sua carteira de clientes,
resultando em aumento de vendas
e redução de custo logístico.

Para uma gestão avançada de
estoque, com o WMS TOTVS o
Atacadista Distribuidor consegue
eliminar gargalos em gestão
do estoque, automatizar a
separação e conferência através
de coletores radiofrequência,
realizar monitoramento online de
toda operação e produtividade,
providenciar o reabastecimento
preventivo e corretivo da área de
picking.

VANTAGEM/DIFERENCIAL
O associado ABAD tem descontos especiais na aquisição de qualquer produto do portfólio TOTVS Distribuição.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
•
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•
•

Comercial Esperança
JC Distribuição
Rio do Peixe
DAG
FRIBAL
Vila de Arouca

•
•
•
•
•

Grupo Jorge Batista
Raça Distribuição
Recife Mercantil
Disdal Distribuidora
Cabral & Souza

•
•
•
•
•

Base Atacadista
Nordil Vila de Arouca
DEC Rio Piranhas
Copa Alimentos
Oesa

Fernanda Mariano
Contato:
totvs.com/sistema-de-gestao/distribuicao fernanda.martins@totvs.com.br
(62) 3250- 0200
comercial.pc@totvs.com.br
(62) 99192-3664
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DISJOI Gaúcha
Atacado Machado
BIG Amigão
Atacado Joinville
Real Distribuidora

Redes Sociais:
Linkedin:company/totvs
Facebook: totvs
Twitter: totvs
Youtube: totvs

