Bedre overblik med
digitalt kirkegårdskort
fra EG Brandsoft
Med digitalt kirkegårdskort fra EG Brandsoft
er det muligt at præsentere kirkegårdsdata i
en let forståelig grafisk udgave.
Det giver dig et langt bedre og hurtigere overblik over kirkegården.
Det digitale kirkegårdskort har fået et markant løft, og systemet er
blevet meget nemmere at forstå og betjene. Samtidig er det blevet
langt lettere at lave forespørgsler og analyser på data direkte fra
kortet.

EG www.eg.dk/kort

Bedre kommunikation og synlighed
i planlægningen
Kommunikationen med kirkegårdens kunder,
menighedsrådet og de øvrige interessenter bliver
væsentlig nemmere. Det bliver nemt at tydeliggøre
planlagte ændringer, og disponeringen over
gravstederne bliver også mere håndgribelig.

Digitalt kort er webbaseret og giver
dig dermed den højeste fleksibilitet

Information til kortleverandører
Til oprettelse og vedligeholdelse af digitale kortdata til
vores kirkegårdssystem stiller Brandsoft en WFS-tjeneste til
rådighed for alle vores kirkegårdskunder. Denne tjeneste gør
det muligt for kunden selv eller eksterne kortleverandører
– typisk landinspektører – at vedligeholde kortdata fra
vores kirkegårdssystem på egen hånd. Kortdata gemmes i
referencesystemet UTM Zone 32 Nord (ESPG:25832).

Der kræves ingen installation på din pc. Backup
af data og opdateringer til systemet foretages
automatisk af EG Brandsoft. Kortet kan fx bruges i
kirkegårdssystemet, på din mobil eller iPad eller via
app’en Find Gravsted.
Jeres landinspektør opmåler, og vi sætter strøm til.
Det er vigtigt at understrege, at EG Brandsoft ikke
leverer selve kirkegårdskortet. Det er kirkegårdens
egen landinspektør, der skal foretage opmålingen.
EG Brandsoft bistår naturligvis gerne med rådgivning,
i forbindelse med hvordan kirkegården skal opmåles,
for at kortet kan anvendes til denne løsning.

Kort om kortmodulet
Overblik over ledige gravsteder
Du kan gemme forespørgsler, og dermed er det blevet
hurtigt at se, hvor de ledige gravsteder er, hvornår
gravsteder udløber, eller hvor der fx skal udføres
forskellige opgaver.
Nøgletal på et øjeblik
Ved at klikke på et gravsted får du nu vist nøgledata
for det valgte gravsted: Hvem er ejer, og hvilke aftaler
og fredningstider mv. er der på det enkelte gravsted.
Nem og hurtig brug af billeder og fotos
Billeder af gravstederne er også en vigtig del af kortet
og er med til at give et uovertruffet overblik.
Styr på arealerne
Gravsteder bliver vist i kortet som arealer, og det
betyder, at man med kortet kan få et nøjagtigt overblik
over fx antallet af kvadratmeter, der skal renholdes,
grandækkes osv.
Forbedret hastighed
Kortmodulet har opnået en markant forbedring af
hastigheden, og det betyder, at du hurtigt kan flytte
dig rundt på kortet og ændre i zoomniveauet.

Bemærk alle vores samarbejdspartnere er landsdækkende,
og det er adresser på deres hovedkontorer, der er angivet her.
Kontakt deres hovednummer for at blive henvist til
nærmeste lokale afdeling.

Landinspektørcentret A/S
Nygade 46, 7400 Herning
Tlf.: 9712 3688
herning@lcdk.dk
www.lcdk.dk

LIFA
Roms Hule 4, st., 7100 Vejle
Tlf.: 7641 7100
E-mail: land@lifa.dk
www.lifa.dk
Geopartner Landinspektører
Rugårdsvej 55 A, 5000 Odense C
Tlf.: 7012 1011
post@geopartner.dk
www.geopartner.dk

LE34
Energivej 34, 2750 Ballerup
Tlf.: 7733 2222
E-mail: le34@le34.dk
www.le34.dk
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