EG BRANDSOFT
FIND GRAVSTED

Find gravsted med gratis app fra EG Brandsoft
Fordele – appen Find Gravsted:
• Let for ansatte og besøgende at
finde gravsteder
• Indbygget GPS i smartphone viser
gravstedets aktuelle placering
• Overblik over kirkegårdenes takster
og kontaktinformationer
• Appen er gratis
• Kompatibel med smartphone og
tablet – både Android og iOS.

Med appen Find Gravsted til smartphone og tablet er det let at finde
gravsteder på en lang række danske kirkegårde — og samtidig se
kirkegårdenes takster og kontaktoplysninger.
Hos EG Brandsoft har vi en gratis service, som alle kirkegårde kan tilmelde
sig – og som kan gøre kirkegårdens gravsteder søgbare fra hjemmesiden
www.findgravsted.dk. Søgemulighederne administreres af de kirkegårde,
der bidrager med data.
Via en ny app tilbyder vi nu mulighed for trække data fra findgravsted.dk,
og gør det nemt for dig som ansat eller besøgende at finde de enkelte
gravsteder via telefonens indbyggede GPS.
På et oversigtskort er det muligt at se, hvilke kirkegårde appen kan benyttes på. Gravstederne på de enkelte kirkegårde søges frem ved hjælp af
afdødes navne.
Søgeresultatet vil blive vist som afdødes navn, fødsels- og dødsdato samt
nummer på gravsted. Er gravstedets placering angivet på et kirkegårdskort,
vil placeringen kunne vises på appens kort.

EG www.eg.dk

Befinder du dig på kirkegården, vil din smartphones indbyggede GPS kunne
vise den aktuelle position i forhold til de markerede gravsteder.
Kirkegårdenes takster og kontaktoplysninger er ligeledes tilgængelige
fra appen.
Hør mere om EG Brandsofts løsninger
30 års brancheerfaring har givet os en dyb indsigt i vores kunders behov.
Vores branchespecifikke løsninger tilpasses løbende til de muligheder og
behov, der opstår.

Sådan gør du:
Hent appen Find Gravsted i Google
Play, hvis du har Android smartphone
eller tablet. Appen kræver Android
5.0 eller nyere version.
Hent appen Find Gravsted i App Store
hvis du har iPhone, iPad eller iPod
Touch. Appen kræver iOS 7.1 eller
nyere version.

Kontakt os for at høre, hvordan du kommer i gang.
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Du kan også prøve gravstedssøgningen på internettet fra adressen
www.findgravsted.dk.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 2.000 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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Kontakt EG Brandsoft på
tlf. 9928 3565 eller salg@brandsoft.dk.
Læs mere på www.eg.dk/kirke

