برنامج  EVEREST هو برنامج لمعرفة كل شاردة وواردة يتعرف على كل قطعة بالجهاز إسمها و نوعها و كل البرامج الموجودة في الجهاز و التعريفات و الكروت ...بالتفصيل الممل ... 
يعتبر البرنامج خطير و مقتدر بجدارة في البحث عن معلومات الكمبيوتر و النظام و أيضا أداة لتقييم أداء الجهاز بما يحتوي من برامج و أجهزة . هذا البرنامج مزود بقاعدة بيانات الأجهزة الداخلية والمعلومات الطبيعية لوحدة المعالجة المركزية الـ CPU ، و للوحة الذاكرة ، و للأقراص الصلبة ، و لمحركات الدسكات ، و لمجموعة الرقائق و أكثر بكثير .
يمكن عرض المعلومات على الشاشة ، أو طباعتها ، أو حفظ ذلك التقرير في صيغة نصّية أو HTML .
يوجد بالبرنامج وحدة تشخيص تساعدك في العثور على المشاكل المحتملة ، حيث أن البرنامج يقوم بتظليلها في التقرير مع وضع وصلات أيضا إلى مواقع المنتجين للتعريفات و لتلك البرامج لتتمكن من تحديث العريفات بطريقة سهلة . و لكي تحل مشاكل جهازك بقوة .
يوجد بالبرنامح أيضا معالج لعمل تقرير عن الكمبيوتر بكل سهولة يسمح لك بانشاء تقارير مفصّلة في أي صيغة تريد .
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