EG BRANDSOFT
HJEMMESIDEMODUL

Hjemmeside til sogn og kirkegård
Fordele — hjemmesidemodulet:
• Let at vedligeholde

EG kan hjælpe dig godt i gang med at oprette og vedligeholde hjemmesiden til sognet eller kirkegården. Hjemmesidemodulet omfatter alle de
nødvendige elementer til en almindelig hjemmeside og kan let udbygges. Det er nemmere, end du måske tror!

• Flot og velprioriteret layout
• Vælg selv farver og struktur
• Byg videre efter behov
• Integration til kalendersystemet
• Integration til kirkegårdsdata
• Integration til takster.

Hjemmesidemodulet er en webløsning ligesom alle andre EG Brandsoftsystemer. Det betyder, at du kan vedligeholde hjemmesiden fra en
Windows-pc eller en Mac uden at skulle have installeret et specielt program.
Det betyder også, at det er nemt at dele opgaven mellem flere personer,
hvis det skulle være nødvendigt.
EG Brandsoft hjælper dig godt i gang med hjemmesiden
Du vil fra starten få oprettet en skabelon, der indeholder alle de vigtigste
elementer til hjemmesiden. Vi hjælper dig i gang med at få den overordnede
struktur på plads og med at vælge farveskema etc. Herefter er det lige så
let at vedligeholde hjemmesiden som at skrive et dokument i din tekstbehandling.
Byg videre efter behov
Det er muligt at integrere data fra andre EG Brandsoft-løsninger på
hjemmesiden.
Integrer til kalendersystemet
Med integration til vores kalendersystem kan du automatisk lægge information ind om tidspunkter og indhold vedrørende gudstjenester og andre
arrangementer i sognet blot ved at oprette dem i kalenderen.
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Integration til kirkegårdsdata
Med integration til kirkegårdssystemet er det fra hjemmesiden muligt at få
adgang til søgning på kirkegården. Tilsvarende kan kirkegårdskortet også
blive vist.
Integration til takster
Det er muligt at få vist og vedligeholdt oplysninger om kirkegårdens
takster, som hentes direkte i kirkegårdens taksttabel.
Hør mere om hjemmesidemodulet
30 års brancheerfaring har givet os en dyb indsigt i vores kunders behov.

Hjemmesiden er jeres digitale ansigt
En flot og velprioriteret hjemmeside
tjener mange formål:
• Den er sognets digitale ansigt over
for brugerne
• Benyttes til at søge oplysninger
vedrørende kontaktpersoner,
telefonnumre, mailadresser,
åbningstider o.l.

Vores branchespecifikke løsninger tilpasses løbende til de muligheder og
behov, der opstår.

• Kan fortælle om sognets historie
og vise billeder af arkitektur og
monumenter

Kontakt os for at høre mere om, hvordan sognets hjemmeside hurtigt og
let kan opbygges, og hvordan du kommer i gang.

• Annoncerer arrangementer og
handlinger i sognet og i kirken

Tlf. 9928 3565 eller salg@brandsoft.dk.
Læs mere på www.eg.dk/kirke.

• Informerer om vedtægter og regler
• Henviser brugerne til andre
relevante hjemmesider
• Giver mulighed for forskellige
former for selvbetjening
• Gør fotos tilgængelige via billedgalleri
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• Giver mulighed for tilmelding til
aktiviteter via kontaktformular.

EG er en skandinavisk teknologipartner, der leverer digitaliseringsløsninger i verdensklasse til offentlige og kommercielle
kunder. Vores mål er at give vores kunder mulighed for at realisere deres fulde potentiale. Vores middel er konsekvent kundefokus, dyb brancheforståelse samt tiltrækning og fastholdelse af branchens dygtigste. Vil du være med? Læs mere på eg.dk.
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