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Leverandør til danske kirker og kirkegårde i mere end 20 år.
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De fleste af vores kirker er flere hundrede
år gamle og repræsenterer helt unikke
byggetekniske og historiske værdier, og
de vidner om enestående byggeskikke,
som er værd at værne om. Årsagen til, at
disse bygningsværker er så velbevarede,
er, at bygningerne er blevet vedligeholdt
løbende med de rigtige materialer og af
dygtige håndværkere. Alle materialer er
dog forgængelige, og nedbrydningen

fremskyndes af ydre skadelige påvirkninger som fugt, frost, sol, luftforurening,
slitage osv.
Det er menighedsrådenes ansvar, at kirkerne og de tilhørende bygninger, kirkegårde, maskiner m.v. bliver holdt i forsvarlig stand, således at vi alle kan have
glæde af de betydelige kulturelle værdier, som bygningerne repræsenterer.
Systematisk drift og vedligehold af bygninger er nødvendig, ikke kun for at
bevare bygningens værdi og hermed forlænge levetiden, men også for at forhindre sikkerhedsmæssige risici og for at
stoppe accelererende skadesudviklinger.
Kirker er endvidere specielle i forhold til
mange andre bygninger, idet æstetikken
her har lige så høj prioritet som de alvorlige og accelererende skader.
De nødvendige bygningseftersyn er allerede systematiseret gennem årlige kirkesyn. En edb-baseret drift- og vedligeholdsplan for kirken og de tilhørende
bygninger er derfor et godt og nyttigt

værktøj, der på en systematisk måde
hjælper menighedsrådet med at få overblik over fremtidige vedligeholdelsesaktiviteter og de økonomiske konsekvenser
forbundet hermed.
Eftersynsdata og tilstandsvurderinger fra
de årlige syn opbevares på en let tilgængelig og overskuelig måde, ligesom også
andre oplysninger om f.eks. bygningerne,
inventaret, håndværkere, energiforbrug,
forsikringer m.v. kan registreres. På baggrund af de indtastede data kan man
automatisk få udskrevet eftersynslister,
forbrugsoplysninger, planlagte vedligeholdsaktiviteter, årsbudgetter og langtidsbudgetter.
Systematisk og planlagt vedligehold er
billigst i længden, og man undgår ubehagelige overraskelser.

På provstiniveau er der mulighed for at
trække lister ud på tværs af alle sogne,
således man f.eks. kan indhente samlede
tilbud for flere opgaver på en gang.
Systemet understøtter derfor, at man i
provstiet etablerer en form for viceværtsfunktion, hvor man hele tiden har overblik over hvilke arbejder der skal udføres
hvor og hvornår. Det samlede overblik
gør det lettere at prioritere opgaverne i
sognene.

KirkeDV fungerer via Internettet, og det er derfor ikke et program, der skal installeres på en bestemt maskine, men derimod en servicer, der kan bruges hvorfra
det er nødvendigt, og af de personer der har behov.
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