
EVEREST 3.0 
Tecnologia e Inteligência

para o mercado de
Food Services.



Conheça um pouco 
sobre a nossa história!

HÁ MAIS DE
15 ANOS ATUANDO 

NO MERCADO 
BRASILEIRO. 

PARCERIAS 
ESTRATÉGICAS.

KNOW-HOW EM 
PROCESSOS, DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES DO 
SEGMENTO DE
FOOD SERVICE.

FORTE INVESTIMENTO 
EM PESQUISAS E 

DESENVOLVIMENTO.



Algumas empresas que já conhecem
e usam o EVEREST:



Algumas empresas que já conhecem
e usam o EVEREST:



Conheça alguns
dos nossos parceiros:



EVEREST 3.0

O EVEREST é um ERP
flexível que apoia diversas 
empresas no controle e
planejamento das 
operações, transformando 
dados aleatórios em 
informações estratégicas
e confiáveis. 

Conheça mais
sobre o EVEREST:

É um novo CONCEITO de 
desenvolvimento em software 

ERP, que oferece 
funcionalidades e módulos 

para auxiliar na GESTÃO 
COMPLETA do negócio!

https://www.youtube.com/watch?v=Y2NY7x2eXVI


CURVA ABC DE PRODUTOS

COMPARAÇÃO ENTRE LOJAS

INDICADORES DE CMV

INDICADORES DE VENDAS

DRE E RELATÓRIOS PARA GESTÃO FINANCEIRA 

ENGENHARIA DE CARDÁPIO

MAIS ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

AMBIENTE SEGURO E VIRTUALIZADO

SOLUÇÃO NO MODELO: SAAS

BUSINESS 
INTELLIGENCE 

ANALYTICS

TECNOLOGIA
CLOUD 

COMPUTING

TECNOLOGIA



Suíte Food Service (4 Fases)

As fases podem ser escolhidas de 
acordo com as suas necessidades!



FASE 1
FINANCEIRO

Essa fase tem como objetivo, fazer com que os
usuários tenham acesso às principais
funcionalidades do módulo financeiro do
EVEREST. Compreende nesta fase, a ativação
dos módulos Contas a Receber, Contas a
Pagar, Bancos e Caixa.

É uma fase fundamental na ativação do
Sistema, pois nesta etapa são definidos os
principais cadastros que irão acompanhar
todas as demais fases.



FASE 2
VENDAS

O principal objetivo desta fase, é a geração
da baixa dos estoques por meio da ficha
técnica dos produtos. Desta forma, o módulo
de vendas necessita que todas as fichas
estejam cadastradas e validades para que,
por meio da integração com o PDV, as
vendas dos cupons possam gerar as baixas
de insumos, componentes das Fichas
Técnicas.

Nesta fase, também é ativado no módulo de
documentos fiscais e a emissão de notas
tanto de saída de mercadorias como de
serviços.



FASE 3
COMPRAS

Nesta fase, os usuários passam a ter acesso
ao módulo de compras, onde por meio das
solicitações vindas das lojas, a gestão de
compras centraliza toda a demanda de
suprimento, gerando pedidos aos
fornecedores de maneira organizada e
automatizada.

Nesta fase é também ativado o PLO, que é o
portal web das lojas para que estas façam
inventários, ajustes de estoques e registrem
as solicitações de compras.



FASE 4
FISCAL E CONTÁBIL

Esta fase é ativada junto à equipe, interna ou
externa, responsável pela contabilidade da empresa.
Neste momento é implantado o plano de contas
contábil assim como toda a parametrização
necessária para que o sistema gere a contabilização
e as apropriações fiscais de maneira automatizada.

Nesta proposta, não está contemplada a integração
dos lançamentos contábeis com outros softwares.
Está contemplada a contabilização e escrituração
fiscal, assim como toda a entrega das obrigações via
sistema EVEREST. Desta forma, o contador deverá
ser treinado para utilizar o Sistema.

Esta proposta compreende as exigências fiscais e
contábeis descritas aqui. Novas exigências feitas no
futuro pelo governo, serão objeto de aditivo do
contrato de manutenção.



FASE 1
FINANCEIRO

FASE 2
VENDAS

FASE 3
COMPRAS

FASE 4
FISCAL E CONTÁBIL

ADM – Materiais

BCO – Controle Bancário

CAP – Contas a Pagar

CAR – Contas a Receber

DFI – Documentos 
Fiscais

ADM – Materiais

ADV – Vendas

DFI – Documentos 
Fiscais

MLO – Monitor das 
Lojas

PLO – Portal das Lojas

ADC – Compras

ADM – Materiais

DFI – Documentos 
Fiscais

PLO – Portal das Lojas

EEF – Sistema Fiscal

ESC – Sistema 
Contábil

SPED – Escrituração 
Eletrônica

MÓDULOS



ECOSSISTEMA EVEREST GESTÃO EMPRESARIAL 
SUITE FOODSERVICE 3.0



Metodologia &
Implantação



Com o método ONBOARDING, 

nossos clientes podem rapidamente 

compreender e utilizar o sistema, 

com o auxílio da nossa área: 

SUCESSO DO CLIENTE!



Vamos enfrentar
essa jornada rumo
ao sucesso, juntos?



www.acomsistemas.com.br

(41) 3303-0050  I (11) 4810-5656

http://www.acomsistemas.com.br/
https://www.facebook.com/acomsistemas/
https://twitter.com/ACOMSistemasBr
https://www.linkedin.com/company/1001492/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCzmrEXkpBCLNyQjUyhY_9Qg
https://www.instagram.com/acomsistemas/

