EG
KIRKEGÅRDSSYSTEM

Skift fra Graversystem til EG Kirkegårdssystem
– læs her om alle fordelene!
Fordele ved Kirkegårdssystemet:
• Direkte bogføring af fakturaer i
finansbogholderi
• Data oprettes kun én gang
• Modtagelse af digitale dødsanmeldelser
• Sammenkobling af information om
afdøde med gravstedet
• Tidlig planlægning og reservation
af ressourcer
• Selvvalgt design af breve
• Samlet fremsendelse af hjemfaldsbreve
• Adskilt administration og finansbogholderi ved flere kirkegårde
• Eget fakturadesign
• Tilslutning til e-Boks

EG www.eg.dk

EG Kirkegårdssystem er en ny, moderne og brugervenlig afløser for
Graversystemet.
Der er mange gode grunde til at planlægge en overgang til EG’s nye Kirkegårdssystem. Løsningen giver dig overblik og mulighed for at drage fordel
af mange attraktive funktioner, så du sparer tid og undgår dobbeltarbejde.
Det nye Kirkegårdssystem
Blandt de vigtigste funktioner i Kirkegårdssystemet kan nævnes:
-	Fakturaer bogføres direkte i finansbogholderiet, så regnskabsfører ikke
skal bruge tid på at bogføre dem.
-	Oprettelse og administration af GIAS-aftaler sker direkte på gravstederne
i Kirkegårdssystemet, så du kun skal oprette data én gang. Når du har
oprettet en GIAS-aftale i Kirkegårdssystemet – og den er betalt – kommer
oplysningerne automatisk tilbage fra GIAS-systemet, så du kan opdatere
data om gravstedet på et øjeblik.
-	Løsningen vil meget snart kunne modtage digitale dødsanmeldelser og
– med få klik – kunne koble information om afdøde sammen med gravstedet. Det foregår ved, at du modtager den digitale dødsanmeldelse, så
snart den er sendt til sognet. Ligeledes kan du følge status og oprette
den afdøde på gravstedet, når sognet har godkendt anmeldelsen.

Kirkegårdssystemet giver dig overblik og
mulighed for at drage fordel af mange
digitale funktioner.

Da du allerede modtager oplysninger om højtideligheden, kan du på et
meget tidligt tidspunkt begynde planlægning og reservation af ressourcer.
-	Du kan selv designe dine breve og nemt bestemme indhold og layout.
-	Du kan også sende hjemfaldsbreve til samtlige gravstedsejere vedrørende gravsteder, der udløber i et bestemt tidsrum, på én gang og med
meget få museklik.

Kampagnepris:
Bestil nu og få gratis tilslutning og
konvertering til halv pris.
Priseksempel:
Kirkegårdssystem
- Graversystem

-	Har du flere kirkegårde, kan du nemt holde dem skarpt adskilt. Både
administrativt på kirkegården og med hensyn til finansbogholderiet.
	

9.100 kr.
- 3.500 kr.

Evt. fakturalayout i
Kirkegårdssystemet

3.950 kr.

-	Du kan selv bestemme designet på din faktura.

- Evt. indbetalingskort
i Graversystemet

-	Du kan blive tilsluttet e-Boks, så du ikke længere skal bruge tid
på at printe, lægge fakturaer i kuverter og bruge penge på porto.

Konvertering og tjek af
data (værdi 2.000 kr.)

0 kr.

Tilslutning til e-Boks
(værdi 1.077 kr.)

0 kr.

- 1.000 kr.

- 50% af 8.550 kr.

-4.275 kr.

I alt

4.275 kr.
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Tilbuddet gælder til og med
30. november 2016.

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 1.900 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 for at høre mere
Telefon 9928 3565 eller salg@brandsoft.dk
Læs mere på www.eg.dk/kirke.

