Temető Nyilvántartás® 2.0
A Temető Nyilvántartás® 2.0 változatát több mint 16 évnyi temető-felmérési tapasztalat, valamint a régi verzióval kapcsolatos javaslatok és visszajelzések alapján fejlesztjük. A szoftver az összes olyan funkcióval rendelkezik, amely szükséges lehet egy
temető teljes körű kezeléséhez, de emellett fontos szempontnak tekintjük a könnyű,
átlátható használatot. Ennek köszönhetően a használatához nincs szükség komolyabb informatikai tudásra. Az adatok tetszőleges megadásával bármilyen szempont
szerint listázhatóak, illetve kereshetőek az elhunytak, vagy síremlékek. Például a lejárt
sírhelyek pillanatok alatt kilistázhatóak, de akár a következő évben lejáró sírok is, így
a temető üzemeltetője nem esik el az ebből származó bevételtől.
Legfontosabb újdonságok a régi verzióhoz képest:
• Teljes képernyős mód testreszabható felhasználói felülettel, így közös felületen kezelhetőek az adatok, a fotók és a térkép is
• Korszerűbb keresés, listázás és adatexport.
• Sírhelyenként korlátlan számú elhunyt adatainak a rögzítése.
• Az interaktív térkép lehetővé teszi az ortofotó és a vektorgrafikus objektumok megjelenítését egymás fölötti rétegeken. Ha rendelkezésre áll ortofotó
is, akkor az külön rétegen megjeleníthető, így a síremlékek egyértelműen beazonosíthatóak. (Jó felbontású ortofotó esetén. Mi kb. 1 px/cm felbontású
ortofotót készítünk, amin jól láthatóak a síremlékek jellegzetességei is. A 3.
oldalon látható ennek vizuális bemutatása.)
• Több kinagyítható fotó társítása a temetési helyekhez; kiemelt kép (praktikusan a teljes síremlékről), valamint korlátlan mennyiségű fotó a névtáblákról.
• Előre definiálható parcellajelölések, ami megelőzi a többféle beírásból adódó
problémákat.
Legfontosabb jellemzők:
A szoftver együtt kezeli a sírhelyek (és egyéb temetési helyek) valamint a hozzájuk
tartozó elhunytak adatait, a sírhelyekhez tartozó fotókkal és az interaktív temető térképpel együtt. A kezelésre jogosult felhasználók egyedi jelszóval és felhasználónként
testreszabható jogosultságokkal tudnak belépni. Az adatbiztonság érdekében a szoftver automatikusan biztonsági mentést készít az adatbázisról. Minden adat tetszőlegesen módosítható, ezen felül a felhasználó is tudja fejleszteni a térképet az új sírhelyek
és egyéb tereptárgyak felvitelével, vagy szükség esetén törlésével. A keresés lehetővé
teszi a sírhelyek (és temetési helyek), valamint az elhunytak adatainak listázását, valamint az adatok exportálását. A keresést akár a sírhelypozíció alapján is el lehet végezni.
Mivel bármely adattípusra lehet keresni, ezért részleges adatok alapján is könnyen
megtalálhatóak az elhunytak, több találat esetén pedig újabb adatok beírásával tovább
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lehet szűkíteni a találatok számát, így akár nagy temetőkben is pillanatok alatt megtalálható a keresett sírhely vagy elhunyt. A szoftverbe az adatok tömeges, gyors felvitelét segítő billentyűkombinációkat építettünk be.
Sírhelyek, temetési helyek rögzíthető adatai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Síremlék pozíciója: parcella-sor-sírhely
Síremlék típusa, sírhely státusza, síremlék jellege, sír mélysége, lezárt/felszámolandó, elhanyagolt/veszélyes, védett, növényzettel benőtt
Rendelkezni jogosult/megváltó adatai, elérhetőségei, rendelkezései
Megváltás/újraváltás dátuma, lejárata, nyugta/számla azonosító
Befizetett összeg
Sírgondozó adatai, elérhetőségei, rendelkezései
Megjegyzések
Fotók társítása: alapfotó + tetszőleges mennyiségű névtábla fotó

Elhunytak rögzíthető adatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név
Születési név
Anyja neve
Halál oka
Utolsó lakhelyének címe
Születési dátum
Halálozás dátuma
Temetés dátuma
Temetés típusa
Temetés módja
Eltemettető
Halotti anyakönyvi szám
Megjegyzés
Csatolt dokumentum

Térkép

A térkép interaktív módon kezelhető, vagyis az egyes sírhelyek adatlapjai a térképen megjeleníthetőek, illetve a térképről is indíthatunk keresést.
•
•
•

Az ortofotó és a vektorgrafikus térkép egymás feletti rétegeken együtt is megjeleníthető
Bármilyen állásszögű síremlék vagy kiadható sírhely 3 pontból egyszerűen felrajzolható.
Ezzel a funkcióval a felhasználó saját maga is naprakészen tarthatja a térképet.
Felvihető tereptárgyak: kút, harangláb, villanyoszlop, növényzet stb.

A szoftver a fentieken kívül még rengeteg funkcióval rendelkezik.
Sóti Dezső e.v.

+36-30-429-7759

kapcsolat@temetonyilvantartas.hu
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Az alábbi fotók szemléltetik, hogy a térképen külön rétegként megjelenített ortofotó részletei
mekkora segítséget nyújtanak a síremlékek egyértelmű beazonosításában.
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