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CPR-INTEGRATION

EG Brandsofts løsning til CPR-integration hjælper dig med opslag og 
validering af navne og adresser, reducerer indtastningsarbejdet og 
minimerer antallet af fejlforsendelser.

Altid ajourførte navne- og adresseoplysninger
Med CPR-integration har du altid de aktuelle navne- og adresseoplysninger 
tilgængelige i dit Brandsoft-system.

Første gang du angiver et CPR-nummer, bliver dette slået op i Det Centrale 
Personregister (CPR). Samtidig sættes nummeret i abonnement, så du frem-
over automatisk får opdaterede oplysninger på denne person.

Du skal kun angive et gyldigt CPR-nummer — så sørger systemet for resten.

Mindre indtastningsarbejde
Den generelle opdatering af navne og adresser sker automatisk én gang  
i døgnet.

Du har fuld kontrol over forbruget af opslag i CPR og kan hele tiden følge 
med i alle relevante oplysninger om dette via dit Brandsoft-system.

Minimér antallet af fejlforsendelser
Med en CPR-integration, hvor navne- og adresseoplysninger opdateres 
automatisk, risikerer du ikke at sende breve eller regninger til en afdød. Du 
får ikke breve og regninger med ”Ubekendt adresse” retur, og modtagernes 
navne og adresser er stavet rigtigt — hver gang.

Altid ajourførte navne- og adresseoplysninger 
med CPR-integration

Fordele — CPR-integration

•	 Indtast	kun	CPR-nummer,	så	 
sørger systemet for resten

•	 Høj	datakvalitet

•	 Navne-	og	adresseændringer	ajour-
føres automatisk og staves korrekt 
— hver gang

•	 Undgå	fremsendelse	af	breve	eller	
regninger til afdøde personer

•	 Ingen	breve	og	regninger	med	
”Ubekendt adresse” retur

•	 Lettere	at	finde	pårørende

•	 Let	at	se,	om	afdøde	var	medlem	af	
folkekirken

•	 Relevante	myndighedsadresser	
vedrørende afdøde

•	 CPR-nummer	på	afdødes	 
eventuelle ægtefælle

•	 Høj	sikkerhed	ved	datatransmission.



-

Samtidig	bliver	det	lettere	for	dig	at	finde	de	pårørende,	når	et	gravsted	
udløber — også selv om der er gået mange år, siden du sidst var i kontakt 
med dem.

Du kan også se, om afdøde var medlem af folkekirken, hvilket letter
evt. taksering. Og du får relevante myndighedsadresser vedrørende afdøde 
og CPR-nummer på afdødes eventuelle ægtefælle.

Sikkerheden er høj
Med CPR-integrationen fungerer dit Brandsoft-system, som du altid har 
været vant til. Når du angiver et CPR-nummer, foretager systemet et opslag 
i CPR-registret, som leverer de fulde navne- og adresseoplysninger tilbage 
til dit system.

Sikkerhedsniveauet	på	transmissionen	er	højt,	da	alle	data	bliver	krypte-
ret og derfor kun kan læses af den person, der har adgang. Alle adgange 
”logges”, så du nemt kan se, hvilke brugere der har foretaget opslag på de 
enkelte personer.

CPR-modulet kan integreres med pc-modulet til Kirkegårdssystem og 
Opus2i.

Hør mere om CPR-integration
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.

Kontakt os for at høre, hvordan du kommer i gang.
Tlf. 9928 3565 eller salg@brandsoft.dk.
Læs	mere	på	www.eg.dk/kirke eller
www.eg.dk/bedemaend.

Pris:
Det koster 495 kr. at få lavet selve 
opkoblingen. De øvrige omkostninger 
afregnes efter forbrug i forhold til 
antal træk på CPR-numre i abonne-
ment.

Vi kan give dig et samlet overblik over 
de anslåede årlige omkostninger. Det 
kræver	blot,	at	du	finder	oplysninger	 
om, hvor mange gravsteder der 
administreres på kirkegården, og hvor 
mange	nye	begravelser	der	finder	 
sted i løbet af et år.

Mere end 9.500 private og offentlige kunder har lagt ansvaret for deres it-løsninger i EG’s hænder. Dermed er EG 
Skandinaviens førende leverandør af branchespecifik software, og det ser vi som et ansvar, der forpligter. I EG udvikler, 
leverer og servicerer vi vores egen software, så vi kan tage ansvar for kvaliteten af hele leverancen. Det sikrer, at vores 
kunder får præcis den innovative teknologi, der understøtter deres ambitioner bedst. Læs	mere	på	eg.dk. 
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