Informační systém KEO-X

Podmínky pro provoz
Systém je řešený jako vícevrstvá architektura
s aplikačním serverem, databázovým serverem
a klientským rozhraním. Je možné jej provozovat
jak na jednom PC, tak v lokální počítačové síti.

Evidence
hřbitovů

Server
Jsou podporovány operační systémy Windows
a Linux. Jako databázový server doporučujeme
MySQL.
Parametry hardware (procesor, RAM atd.) by
měly splňovat doporučení výrobce operačního
systému.
Stanice
Klientské rozhraní pracuje na operačním systému
Windows XP SP3, Vista a Windows 7. Systém
spolupracuje s kancelářskými balíky MS Office
2000 a vyššími a Open Office 2.0 a vyššími. Důležité je připojení na internet.
I pro stanice platí, že parametry hardware by
měly splňovat doporučení výrobce operačního
systému.
Lokální síť
Pro síťový provoz je důležitá přenosová rychlost,
která by měla být minimálně 100kB/s.

Uživatelské zázemí
• je poskytováno na centrální i regio
nální úrovni
• individuální přístup ke každému
zákazníkovi
• pracovní postupy zpracované
formou názor ných prezentací
• aktualizace programu internetem
• školení, metodická podpora a
telefonické poradenství
• aktuální informace na webových
stránkách

www.alis.cz
Prodejce programu:

Alis spol. s r.o.
Mariánská 538
470 01 Česká Lípa
tel./fax: +420 487 824 800
+420 487 823 806
e-mail: alis@alis.cz

Modul Evidence hřbitovů je vhodný pro malé
obecní hřbitovy, velké městské hřbitovy, ale i pro
organizace spravující více
hřbitovů.
Program řeší komplexně agendu správce hřbitova od evidence hrobových míst, pohřbených
a nájemců přes přípravu smluv
a tisk složenek až po zpracování poplatků a sledování úhrad.
Uživatel jistě ocení tzv. hromadné akce, které umožňují na
několik kliknutí připravit roční
poplatky pro všechny nájemce,
nebo upomínky pro všechny neplatiče.
K jednomu hrobovému místu lze v programu evidovat jednu platnou Smlouvu o pronájmu hrobového místa. Smlouvy s ukončenou platností se
archivují.
Způsob výpočtu poplatků je možné přizpůsobit
požadavkům a zvyklostem uživatele. K poplatku je možné vytisknout složenku
a v případě úhrady na místě stvrzenku
nebo pokladní doklad.
Program byl vytvořen v souladu se zákonem o pohřebnictví
(256/2001Sb.).

Co vám přinese:
Kompletní přehlednou
evidenci hrobových míst,
nájemců a pohřbených.
…
Variabilní výpočty poplatků,
které umožňují přizpůsobení
zavedeným zvyklostem.
…
Tisk smluv, složenek, dokladů
o zaplacení, upomínek,
průvodních dopisů.
…
Hromadné akce, které vám
ušetří práci: hromadné
generování ročních poplatků,
upomínek, složenek.
…
Možnost přidávat ke každé
kartě hrobu libovolný počet
fotografií.
...
Sledování a zadávání úhrad
(v hotovosti i bankou) přímo
v programu.
...
Možnost provázat program s
agendou KEO-Poplatky.

Evidence hřbitovů
Evidence hrobů, nájemců a pohřbených
Na kartě hrobu jsou kromě základních evidenčních údajů k dispozici
i údaje o pohřbených, nájemci, smlouvách, poplatcích a úhradách.
Vše na jednom místě organizované do přehledných záložek. Při
pořizování lze údaje o pohřbených a nájemci převzít z adresáře. Ke
kartě lze připojit libovolný počet fotografií.

Smlouvy, poplatky a úhrady
Variabilita výpočtů poplatků umožňuje do návrhu smlouvy specifikovat
jednotlivé sazby a určit jakým způsobem se budou platit (rozložení
platby na jednotlivé roky, sloučit nebo rozdělit poplatky za nájem a za
služby). Pro tisk smluv jsou připravené šablony, které lze uživatelsky
upravovat.
Poplatky lze generovat buď z konkrétní karty hrobu nebo i hromadně pro
skupinu. K připraveným poplatkům lze tisknout složenky. V programu
je připravena přehledná evidence úhrad s možností sledování stavu
plateb. Program umožňuje jednoduché vyhledávání neuhrazených

SOFTWARE PRO KAŽDÝ ÚŘAD
poplatků a končících nájmů. Uživatelsky velmi příjemné je rychlé
párování plateb pomocí variabilních symbolů nebo pomocí výběru ze
seznamu neuhrazených plateb. Při hotovostních platbách lze okamžitě
tisknout stvrzenku či pokladní doklad.

