
 

 
 

Nossa Missão 
Gerar resultados, dentro da 
ética e legalidade, para aten-
der as expectativas dos cli-
entes, colaboradores e for-
necedores. 
 
 
 

Nossa Visão 
Agregar conhecimentos, vi-
sando melhorias contínuas 
nos processos internos, na 
qualidade dos serviços e no 
relacionamento com nossos 
parceiros. 
 
 
 

Nossos Valores 
- Credibilidade; 
- Comprometimento; 
- Integridade; 
- Respeito; 
- Trabalho; 
- Valorização das Pessoas; 
- Sustentabilidade. 

 

Soluções 

ERP HOVER System 

- Plataforma Windows 

- Módulos totalmente integrados 

- Emissão NF-e, MDF-e, Boletos Bancários 

- Soluções personalizadas (integrações Contábeis, Bancá-

rias, Fornecedores, etc.) 
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   HOVER Produtos e Serviços  
   Ribeirão Preto / SP 
 
   Telefone: 
   (16) 3919-0838 
 
   e-mail: 
   hover@hover.com.br 
 
   Site: 
   www.hover.com.br 
 
 

www.hover.com.br 

Empresa 
A HOVER é uma empresa com mais de 20 

anos de mercado, especializada na 

prestação de serviços nas áreas de 

desenvolvimento e implantação de 

sistemas Integrados de informática (ERP) 

e em trabalhos de O&M. 

Nossa filosofia de trabalho na prestação 

de serviços profissionais, requer uma 

forte atuação de nossos técnicos na 

identif icação e formulação de 

recomendações úteis à administração da 

Empresa, em relação aos seus sistemas 

de controles internos e possibilidades de 

redução de custos operacionais. 

Nesse mesmo sentido, não acreditamos 

em soluções "milagrosas" de fora para 

dentro das organizações. Acreditamos por 

experiência em todos esses anos de 

trabalho, que as soluções para os 

problemas das empresas estão 

adormecidas junto a seus colaboradores, 

instrumentos e sistemas internos da 

própria empresa, sendo necessário 

apenas ações dirigidas e inteligentes para 

despertá-las. 

Somos uma empresa de serviços 

profissionais que se destaca pelo nível de 

qualidade de seus colaboradores, onde o 

zelo, treinamento e supervisão são 

fatores fundamentais para manter um 

alto nível de qualidade em seus serviços. 

Soluções em Nuvem 

- ERP na Nuvem 

- Backup em Nuvem 

- Sistemas via Web personalizados 

   - Força de Vendas 

   - Licitação 

   - Venda Remota 

Serviços de Hospedagem de Sites / e-mails 

- Planos de acordo com sua necessidade. 

- Datacenter de qualidade no Brasil. 
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Estrutura HOVER in Cloud 
 

- Servidores dedicados nos Data-
center de São Paulo/BRZ e Virgi-
nia/EUA. 
 
- Disponibilidade integral (24/7) 
e segurança na guarda de infor-
mações. 
 
 

Benefícios 
 

- Investimento adequado as ne-
cessidades atuais e escalável de 
acordo com o crescimento da 
Empresa. 
 
- Estrutura do Datacenter local 
simplificada ou inexistente, dimi-
nuindo gastos com aquisição de 
equipamentos, servidores, sof-
twares, estruturas de backup, 
etc. 
 
- Alta disponibilidade, permitindo  
o acesso ao sistema de qualquer 
local com acesso a internet.  
 
 
 
 

Alguns de nossos Parceiros 

HOVER System 
 
Funcionalidades ERP HOVER System: 
 
- Módulos totalmente integrados. 
- Parametrização de Impostos. 
- Integrações Fiscais (SPED/Sintegra). 
- Emissão NF-e. 
- Emissão MDF-e. 
- Ordem Serviço. 
- P.C.M. 
- P.C.P. 
- Estoque em Poder 
de Terceiros. 
- Estoque p/ Lote. 
- Inventário Físico. 
- Classe ABC. 
- SAC/Cobrança. 
- Emissão Boletos. 
- Remessa/Retorno 
Bancário. 
- Limite de Crédito. 
- Comissões fixas ou personalizadas. 
- Bloqueio por atraso/pontuação. 
- Solicitação de Compra. 
- Ordem de Compra. 
- Restrições parametrizáveis de venda. 
- Aprovação eletrônica de divergências. 
- Aprovação eletrônica de vendas. 
- Caixa Operacional. 
- Tesouraria (Caixa/Bancos). 
- Fluxo de Caixa. 
- Relatórios de gestão. 
- Força de Vendas/Tablet. 
- Controle de Metas de Vendas. 
- Mensagens internas. 
- Lembretes. 
- Painel de Aprovação. 
- Notificações por e-mail. 

- Administração de Contratos de Fornecimento. 
- Administração de Demonstradoras. 
- Administração de Viagens. 
- Administração do Pronta Entrega. 
- Administração do Saldo de Pedido. 
- Integrações personalizadas com Fornecedores. 
- Sistema Contábil, Fiscal e RH integrado em parce-
ria com empresa especializada. 
 


