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software

ΗForum Software, στην προσπάθεια της να συμ-
βάλλει & να βοηθήσει τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην παρακολούθηση & διαχείριση

των Κοιμητηρίων, σας προσφέρει την Ολοκληρωμένη
Εφαρμογή «e-Cemetery Plus».

Με το Ολοκληρωμένο Σύστημα παρακολούθησης &
διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων, οι διαχειριστές του
Κοιμητηρίου και οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλα τα χαρακτηριστικά μιας
ταφής ή εκταφής ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους ελέγχους που παρέ-
χει η εφαρμογή ώστε να καθοδηγεί τους Διαχειριστές
στην εύκολη, γρήγορη και ορθή καταχώρηση των στοι-
χείων.

Η διαχείριση του Λογισμικού είναι ιδιαίτερα φιλική στους
χρήστες, οι οποίοι έχουν στην διάθεση τους την γραφική
απεικόνιση και διαθεσιμότητα του Κοιμητηρίου.

Η πρόσβαση στο Λογισμικό γίνεται σε Πιστοποιημένους
Χρήστες, μέσα από ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας και
κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής - Αθήνα
τηλ.: 213 0716370-380 // e-mail: software@forum-training.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

παρακολούθησης και διαχείρισης
κοιμητηρίων για τους ΟΤΑ

«e-Cemetery Plus»
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• Τοπογραφική και ψηφιακή αποτύπωση του χώρου -
γραφικός εντοπισμός διαθέσιμων χώρων

• Αρχείο νεκρών
• Αρχείο μεταβολών
• Αρχείο οικογενειακών τάφων
• Αρχείο τάφων τριετίας
• Τομείς / Ζώνες κοιμητηρίου
• Κατηγορίες τάφων (απλοί, οικογενειακοί κ.λπ.)
• Διαχείριση τάφων
• Παρατάσεις ταφής
• Έκδοση παράβολου ταφής
• Έκδοση παράβολου παράτασης ταφής
• Διαχείριση εκταφών
• Ειδοποίηση εκταφής

• Έκδοση παράβολου εκταφής
• Διαχείριση οστεοφυλάκιων
• Έκδοση ετήσιου παράβολου
• Δυνατότητα ειδοποίησης με ανεξόφλητα

οστεοφυλάκια
• Ρίψη οστών στο χωνευτήρι
• Διαχείριση οστεοθηκών
• Ειδοποίηση πληρωμής οστεοφυλακίων &

οστεοθηκών
• Πίνακας ενημέρωσης χρήστη (ημερήσια

πληροφόρηση με ταφές, εκταφές, εντάλματα)
• Πρόβλεψη εσόδων
• Αναλυτική εικόνα εσόδων
• Αναφορές / Εκτυπώσεις.

• Δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις ενημερώσεων
• Άμεση πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή
• Δυνατότητα χρήσης ανεξαρτήτου τοποθεσίας
• Συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα

υπολογιστών
• Δεν καταναλώνει πόρους του συστήματος, δεν

καταναλώνει χώρο στον δίσκο
• Το πρόγραμμα εγκαθίσταται σε file server και όχι σε

τερματικό χρήστη
• Γρήγορη αναβάθμιση

• Υπάρχει πρόσβαση από όλους χωρίς μεμονωμένες
άδειες χρήσης

• Εξατομίκευση των λειτουργιών σύμφωνα με τις
ανάγκες του Δήμου.

• Υπάρχει δυνατότητα συνδεσιμότητας με την
υφιστάμενη δομή της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου

• Αριθμός χρηστών (απεριόριστος αριθμός)
• Διάρκεια ισχύος των αδειών (απεριόριστη).

Οι βασικές λειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και λειτουργίας
Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι:

Ποιες είναι οι απαιτήσεις Εγκατάστασης του Λογισμικού «e-Cemetery Plus»
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Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα
και τα οφέλη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

Δημοτικών Κοιμητηρίων «e-Cemetery Plus»

η γνώση είναι δύναμη
software

Πληροφορίες: Μπαβέλλας Κώστας // τηλ.: 213 0716370-380 // κιν.: 6936 600001

Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από τους Διαχει-
ριστές του συστήματος. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του
προγράμματος, καταγράφεται αυτόματα σε ειδική διαχεί-
ριση αρχείων (Log Files).

Η εφαρμογή που προτείνουμε καλύπτει τις ανάγκες μη-
χανογράφησης των ΟΤΑ, που έχουν ανάγκη μίας ορθής
διαχείρισης και οργάνωσης των κοιμητηρίων και μίας ορθής

διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης των εσόδων από
τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές θέσεων στα Κοιμητήρια.

Επιλέγοντας το Ολοκληρωμένο Σύστημα παρακολού-
θησης & διαχείρισης Κοιμητηρίων «e-Cemetery Plus»
η εταιρεία μας, σας παρέχει χωρίς καμία οικονομική επι-
βάρυνση, Υπηρεσίες Σύνταξης - Αναθεώρησης Κανονι-
σμού Δημοτικού Κοιμητηρίου.
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