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Cemetery Management System

Opis Ekranske slike

Integracija z ERP sistemom

Koledar zasedenosti resursov

Podatki o grobnem mestu

Enotno iskanje
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Slovenija
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Pokopališča so del naše kulturne dediščine in imajo velik kulturni in
zgodovinski pomen in so tako tudi pomembna turistična znamenitost
vsakega mesta.

Podatki katere potrebujete za upravljanje vašega pokopališča, so z
aplikacijo CEMS dostopni enostavno in hitro. CEMS uporablja preprost
in učinkovit spletni uporabniški vmesnik z enostavnim mehanizmom
iskanja.iskanja.

CEMS je možno integrirati z večino ERP sistemov oziroma
računovodskih programov. Možna je tudi integracija GIS sistema v
aplikacijo CEMS za pregledovanje grobnih mest na zemljevidih.

CEMS je spletno orientirana aplikacija z prilagodljivo podatkovno bazo
za upravljanje vseh podatkov pokopališča na enem mestu.
Aplikacija je namenjena lastnikom in upravljalcem pokopališč.

Aplikacija je dostopna preko spletnega vmesnika in jo lahko uporabljaAplikacija je dostopna preko spletnega vmesnika in jo lahko uporablja
več hkratnih uporabnikov.

V primeru, da nimate lastne infrastrukture nič hudega, ponujamo vam
tudi možnost najema aplikacije CEMS.

Da jih ohranimo jih je potrebno skrbno upravljati in vzdrževati.

Aplikacija CEMS je pravo orodje za to nalogo.

Kontakt



Lastnosti
Evidenca lokacij pokopališča
• evidenca lokacij pokopališča s poljubno nastavljivimi 
• lokacijami (pokopališča, predeli, polja, linije..),
• upravljanje zsedenosti resursov pokopališča
  (kapelica, krematorij, …),
• upravljanje grobov s povezanimi dokumenti
  (pogodbe, najemne pogodbe, slike fizičnih kartotek),  (pogodbe, najemne pogodbe, slike fizičnih kartotek),
• upravljanje plačnikov in najemnikov grobov
  (lahko v povezavi z ERP).

Evidenca pokojnikov
• podatki povezani spokojniki,
• podatki pogreba s pogrebnimi storitvami,
  poročila.

Vzpostavitev začetne evidence pokopališčaVzpostavitev začetne evidence pokopališča
• vzpostavitev evidence lokacij pokopališč z grobnimi mesti,
• vzpostavitev evidence pokojnikov,
• prenos pomembnih dokumentov,
• prenos in integracija ostalih podatkov po potrebi.

Naročila pogrebov
• vpis umrle osebe, izbira grobnega mesta,
• koledar pogrebov in zasedenost pokopališč,• koledar pogrebov in zasedenost pokopališč,
• zasedenost resursov pokopališča,
• povezava pogrebnih storitev z zalednim ERP sistemom
• poročila in izpis delovnih nalogov.

Integracija z zalednim ERP sistemom
• integracija z ERP sistemi se prilagodi zahtevam naročnika.

Obveščanje pevcev in izvajalcev
• obveščanje pevcev in izvajalcev preko sporočil• obveščanje pevcev in izvajalcev preko sporočil
  SMS o izvajanju na pogrebu,
• potrjevanje pevcev in izvajalcev preko sporočil SMS.

Predstavitev
CEMS (Cemetery Management System) omogoča
lastnikom in upravljalcem pokopališč, da na enostaven
način dostopajo in upravljajo s podatki katastra
pokopališča ter registrom pokojnikov s pomočjo spletne
aplikacije enostavne za uporabo.

Glavni deli aplikacije CEMS so:

• Upravljanje katastra pokopališča• Upravljanje katastra pokopališča
• Upravjanje podatkov pokojnikov
• Urnik zasedenosti pokopališča
• Urnik zasedenosti resursov pokopališča
• Naročila pogrebov
• Integracija storitev s sistemom ERP
• Poročila in izpisi
• Obveščanje pevcev (SMS)• Obveščanje pevcev (SMS)
• Integracija dokumentov

• Vodenje vseh podatkov pokopališča na enem mestu
• Preprost iskalni mehanizem za hiter dostop do želenih
  podatkov pokopališča
• Prilagodljiv in razširljiv sistem poročil in izpisov
• Integriran preprost dokumentni sistem za upravljanje z
  dokumenti pokopališča (najemne pogodbe, kartoteke,…)
• Možnost integracije aplikacije s poljubnim ER• Možnost integracije aplikacije s poljubnim ERP sistemom
  (računovodskim programom)
• Zmanjšanje stroškov upravljanja pokopališča

Prednosti uporabe CEMS so

Prednosti

Kontaktirajte nas za več informacij:
cems@evizija.si
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