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EG BRANDSOFT
DIGITALT KIRKEGÅRDSKORT

Med digitalt kirkegårdskort fra EG Brandsoft er det muligt at 
præsentere kirkegårdsdata i en let forståelig grafisk udgave. Det giver 
dig et langt bedre og hurtigere overblik over kirkegården. Det digitale 
kirkegårdskort har fået et markant løft, og systemet er blevet meget 
nemmere at forstå og betjene. Samtidig er det blevet langt lettere at 
lave forespørgsler og analyser på data direkte fra kortet. 

Bedre kommunikation og synlighed i planlægningen
Kommunikationen med kirkegårdens kunder, menighedsrådet og de øvrige 
interessenter bliver væsentlig nemmere. Det bliver nemt at tydeliggøre 
planlagte ændringer, og disponeringen over gravstederne bliver også mere 
håndgribelig.

Digitalt kort er webbaseret og giver dig dermed den højeste fleksibilitet. 
Der kræves ingen installation på din pc. Backup af data og opdateringer 
til systemet foretages automatisk af EG Brandsoft. Kortet kan fx bruges i 
kirkegårdssystemet, på din mobil eller iPad eller via app’en Find Gravsted.

Jeres landinspektør opmåler, og vi sætter strøm til
Det er vigtigt at understrege, at EG Brandsoft ikke leverer selve kirke-
gårdskortet. Det et kirkegårdens egen landinspektør, der skal foretage 
opmålingen. EG Brandsoft bistår naturligvis gerne med rådgivning, i forbin-
delse med hvordan kirkegården skal opmåles, for at kortet kan anvendes til 
denne løsning.

Bedre overblik med digitalt kirkegårdskort

EG  www.eg.dk

Information til kortleverandører

Til oprettelse og vedligeholdelse af 
digitale kortdata til vores kirkegårds-
system stiller Brandsoft en WFS-T-
tjeneste til rådighed for alle vores 
kirkegårdskunder. 

Denne tjeneste gør det muligt for  
kunden selv eller eksterne kort-
leverandører – typisk landinspektører 
– at vedligeholde kortdata fra vores 
kirkegårdssystem på egen hånd. 

Kortdata gemmes i referencesystemet 
UTM Zone 32 Nord (ESPG:25832).
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Kort om kortmodulet

•	 Overblik	over	ledige	gravsteder
 Du kan gemme forespørgsler, og dermed er det blevet super hurtigt at se, 

hvor de ledige gravsteder er, hvornår gravsteder udløber, eller hvor der fx 
skal udføres forskellige opgaver.

•	 Nøgletal	på	et	øjeblik
 Ved at klikke på et gravsted får du nu vist nøgledata for det valgte grav-

sted: Hvem er ejer, og hvilke aftaler og fredningstider mv. er der på det 
enkelte gravsted.

•	 Nem	og	hurtig	brug	af	billeder	og	fotos
 Billeder af gravstederne er også en vigtig del af kortet og er med til at 

give et uovertruffet overblik.

•	 Styr	på	arealerne	
 Gravsteder bliver vist i kortet som arealer, og det betyder, at man med 

kortet kan få et nøjagtigt overblik over fx antallet af kvadratmeter, der 
skal renholdes, grandækkes osv.

•	 Forbedret	hastighed
 Kortmodulet har opnået en markant forbedring af hastigheden, og det 

betyder, at du hurtigt kan flytte dig rundt på kortet og ændre i zoom-
niveauet.

Hør mere om det digitale 
kirkegårdskort 

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

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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