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

Crie páginas e formulários, 
controle tarefas e desenhe 
processos de maneira simples
e fácil, sem nenhuma linha
de código.

APLICAÇÕES
NO-CODE



0800 70 98 100
totvs.com/fluig/nocode

Agilidade e autonomia para 
qualquer departamento
da sua empresa.

O ambiente de trabalho nunca foi tão dinâmico. Para atender

a essa realidade, chegaram as aplicações TOTVS Fluig No-Code. 

Elas permitem a realização de diversas ações necessárias

para o dia a dia de diferentes áreas da sua empresa sem

a ajuda da área de TI. Menos burocracia, menos tempo

para tarefas simples e mais agilidade para todos.

Empodere equipes para a realização dessas tarefas,

por meio de aplicações de interface intuitiva

e fácil de usar.

Facilidades para seus colaboradores e mais vantagens para
a sua operação.

Simples
Qualquer pessoa dentro da 

empresa poderá criar portais, 

formulários e gerenciar suas 

tarefas sem ajuda da área

de TI.

Seguras
Totalmente na nuvem,

as aplicações TOTVS Fluig 

No-Code armazenam todas 

as informações da sua 

empresa de maneira segura.

Integradas
As aplicações TOTVS Fluig 

No-Code estão integradas 

para criação de soluções mais 

completas, potencializando 

sua utilização.

Sites modernos e cativantes com a cara da sua empresa. 

Com o Pages, seus colaboradores constroem páginas 

e portais em uma solução simples e fácil de usar, que 

permite personalização e oferece templates gratuitos 

para trabalhar.

Controle de tarefas para equipes de qualquer tamanho. 

Faça mais com o Tasks, uma interface simples, objetiva 

e flexível que permite aos seus colaboradores uma fácil 

visualização das tarefas a serem executadas, além de 

interação com marcações para priorização e status.

PAGES

TASKS
Desenho e digitalização de processos mais simples

para o dia a dia da sua empresa. Assim é o FLOW,

a ferramenta que leva mais agilidade  e produtividade 

para as execuções de tarefas na sua operação, dando 

maior controle e visão das atividades para as áreas

de negócios.

FLOW

Formulários totalmente personalizados para uso interno 

ou externo em poucos cliques com o Forms, a aplicação 

incrivelmente simples e fácil de usar com sistema 

“arrastar e soltar” que traz diversos recursos.

FORMS

Sem programação, sem demora. Conheça as aplicações TOTVS Fluig 
No-Code.

Personalizáveis
As aplicações TOTVS Fluig 

No-Code permitem que tudo 

seja criado com a cara da sua 

empresa.

http://totvs.com/fluig/nocode 

