Kirkegårdssystemet indeholder alle administrative
værktøjer til både små og store kirkegårde.
Kirkegårdssystemet er et logisk og intuitivt system, der
giver overblik over det enkelte gravsted samt mange
administrative muligheder, der letter den daglige drift.

I et samlet skærmbillede, der rummer alle relevante oplysninger
om hver enkelt gravsted, som begravede (og historisk begravede)
debitorer (gravstedsejere), legataftaler, GIAS tilbud, ydelesaftaler,
fornyelser, og breve, kan man hurtigt få et overblik over
gravstedet.
Fleksibel søgning og filtrering af data.

Søgning på gravstednr., gravstedsejere, afdøde og varer gør, at
man hurtigt finder frem til netop det man lader efter.
Filtrering af data gør det muligt at bladre igennem eksempelvis
en afdeling eller udløbne gravsteder med få tastetryk.
Enkel journalisering af breve og anden komminikation.

Faktura, GIAS aftale, gravstedsbrev dannes og udskrives direkte
i forbindelse med salg af gravsted. Hjemfaldsbreve kan udskrives
til alle gravsteder, der udløber en given dato eller enkeltvis.
Billeder, breve fra gravstedsejere eller anden form for
dokumentation/kommunikation kan scannes direkte ind og
journaliseres på de enkelte gravsteder.
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Kirkegårdssystemet kan kombineres
med:
• Kortmodul

• Mobil adgang

• Plantid modul (Resourcestyring)
• e-Boks / Fjernprint modul
• Hjemmeside modul

• Dokument scanning
• CPR modul

• www.findgravsted.dk

Skovbo Data

Det helt centrale skærmbillede i kirkegårdssystemet - Gravstedskartoteket - samler alle trådene på et gravsted,
lige fra afdøde, debitor, aftaler, GIAS tilbud, fakturering til breve som eksempelvis gravstedsbrev og hjemfaldsbreve.
Der er mulighed for at fremsøge enkelte gravsteder eller bladre igennem en afdeling eller sågar hele
kirkegården.

Hvis man har tilvalgt kortsystemet, kan gravstederne og/eller gravpladserne vises grafisk på kort, baseret på
Geodatastyrelsens satelitkort.
Findgravsted.dk er en hjemmeside, alle kan bruge, til at få vist de kirkegårde, der er tilmeldt. Har man tilvalgt
kortsystemet til kirkegården, kan findgravsted.dk vise nøjagtig hvor en afdød er begravet på kirkegården.
Findgravsted.dk er helt gratis at blive tilmeldt.
CPR systemet gør, når man angiver et CPRnummer fra dødsanmeldelsen, hentes alle tilgængelige oplysninger
fra CPR. Endvidere sættes debitorerne i abonnement, så når en debitor flytter rettes adressen automatisk.
Systemet sikrer også, at der ikke fejlagtigt udsende eksempelvis fakturaer til en afdød.
e-Boks/Fjernprint kan lige som CPR tilvælges til kirkegårdssystemet. Dette giver mulighed for, at kirkegårdslederen eller graveren ikke længere behøver manuelt at udsende faktura, GIAS tilbud, gravstedsbreve,
hjemfaldsbreve og brev efter egen udformning. Se særskilt produktblad.

Kontakt sd@skovbodata.dk eller supporten på telefon 5752 7551

Skovbo Data

