
SYSTEM  

CMENTARZ 

Specjalnie na potrzeby użyt-

kowników  systemu oraz ich 

klientów możliwe jest wysta-

wianie wydruków m. n. z wy-

kazem zmarłych w danym 

okresie lub kwartale. Aplika-

cja umożliwia prowadzenie 

kartotek nieograniczonej ilo-

ści cmentarzy. 

System Cmentarz 

to m. in.: 

 Uporządkowana kar-
toteka cmentarna 

 Sposób na  podlicze-
nie opłat za przynależ-
ne groby w danym  
okresie 

 Dokumenty związane 
z grobem w jednym 
miejscu 

 Zarządzanie wieloma 
cmentarzami 

Wygląd menu Systemu Cmentarz 

Usprawnij administrację cmentarza 

 System Cmentarz, stworzony przez firmę ARKomp, to prosty spo-

sób na zarządzanie kartoteką cmentarza. Program upraszcza czyn-

ności związane z wprowadzaniem informacji do bazy danych oraz z 

zarządzaniem nimi. Dane są łatwo dostępne, a przejrzyste menu 

zapewnia szybką ewidencję i wyszukiwanie dokumentów. System 

umożliwia prowadzenie kartotek nieograniczonej ilości cmentarzy. 

Dla kogo jest przeznaczony? 

 System jest skierowany do przedsiębiorstw komunalnych, zakła-

dów usług pogrzebowych, spółek, parafii oraz wszelkich innych pod-

miotów zajmujących się pochówkiem i administracją cmentarzy. 

Zarządzaj kartoteką cmentarną 

 Aplikacja ewidencjonuje osoby pochowane na cmentarzu, miejsca 

pochówków oraz wykaz miejsc grzebalnych w formie spisu. System 

przechowuje dane osobowe zmarłego, karty zgonu, kontakty do 

osób zarządzających grobem, a zakładka Notatnik umożliwia zapi-

sanie dodatkowych informacji związanych z dyspozycją grobu. 

Dokumenty związane z grobem w jednym miejscu 

 Z pomocą Systemu użytkownik zyskuje szybki dostęp do zgroma-

dzonych dokumentów m.in.: opłat za miejsce, odnowienie dzierżawy 

czy rachunki za obsługę pogrzebu. Dodatkowo wystawione faktury 

oraz druki można połączyć z konkretnym grobem.  

Ulotka firmy ARKomp Systemy Komputerowe  

Do instalacji Cmentarza wyma-

gane jest posiadanie enova365 

Tabele dodatkowe (w liczbie 5 

sztuk) oraz którykolwiek inny 

moduł enova365 np. faktury.  



Kontakt z nami 

Dowiedz się więcej o naszych 

produktach i usługach. 

Zadzwoń/napisz już dziś! 

ARKomp Systemy Komputerowe 
ul. Bolesława Pobożnego 105 

62-800 Kalisz 

(62) 767-27-31 

info@arkomp.com.pl 

www.arkomp.com.pl 

Internetowa wyszukiwarka grobów 

 W  oparciu o wirtualny plan cmentarza, tworzona jest wy-

szukiwarka sieciowa, pozwalająca znaleźć miejsce pochowa-

nia zmarłego na mapie . Dodatkowo za pomocą wyszukiwar-

ki można zapalić internetową świeczkę nad znalezionym gro-

bem oraz zlecić jego uprzątnięcie. 

Wyszukiwarka internetowa pozwala szybko odnaleźć grób  

na mapie cmentarza 

Opcja wystawiania faktur 

Dopasowane do potrzeb  

System Cmentarz może być dostoso-

wany do potrzeb użytkownika. Dużą 

zaletą jest możliwość wykonania nie-

standardowych funkcjonalności np. 

stworzenia różnego rodzaju filtrów 

(nazwy i rodzaje grobów,  terminy 

opłat, kwatery wykupione awansem 

lub do likwidacji).  

Elastyczność jaką zapewnia  System 

Cmentarz pozwala dopasowywać 

jego funkcje  do struktury firmy. Dla-

tego nadaje się on zarówno dla ma-

łych, przykościelnych cmentarzy jak i 

tych, znajdujących się w centrum 

dużych miast.  

System umożliwia definiowanie  wielu  

rodzajów grobów 

Jak działa system cmentarz 

 Program jest zaprojektowany w taki sposób, aby w razie potrze-

by móc połączyć bazę danych z poprzedniej aplikacji, zaadapto-

wać ją, a następnie wykorzystać. Pozwala to zachować ciągłość 

informacji, a archiwum cmentarza zostaje w odpowiedni sposób 

zabezpieczone.  

 Dzięki Aplikacji użytkownik może śledzić termin opłat, ustalać 

ich plan za dany okres, a także sprawdzić zagospodarowanie 

cmentarza (czy miejsca są dostępne, do likwidacji, przeznaczone 

na kolumbarium itd.).  

 System Cmentarz jest dostosowany do prowadzenia ewidencji 

dokumentów, z uwzględnieniem opłat naliczanych na raty. To no-

woczesne rozwiązanie o najwyższej jakości. 

http://www.arkomp.com.pl

