ÁRAJÁNLAT
Szőc Község Önkormányzata
8452 Szőc, Kossuth Lajos u. 41.

Ajánlatunk sorszáma: 2015.03.11 /1.
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettük megkeresését a településükön üzemeltetett temető digitális nyilvántartását lehetővé tevő
DigiTerra PAX szoftver bevezetésével kapcsolatban. A rendelkezésre álló információk ismeretében a munkát három
részfeladatra bontva tudjuk elvégezni:
1. A sírhelyek térképi koordinátáinak meghatározása nagy pontosságú GPS-vevő eszközzel és fényképezőgéppel
2. DigiTerra PAX szoftver telepítése és a temetőkönyvekben található nyilvántartás berögzítése az adatbázisba.
3. Helyszíni oktatás, konzultáció.
Az alábbiakban az egyes munkafázisok részletes leírását adjuk meg.
1. A sírhelyek térképi koordinátáinak meghatározása nagy pontosságú GPS eszközzel
Az egyes sírhelyek térbeli helyzetét nagy pontosságú (valós időben minimum 30 cm) GPS vevővel határozzuk meg. A
terepi mérés során az alábbi adatokat vesszük fel az egyes sírhelyekről.
a) Sírhely EOV koordinátái
b) Sírhely típusa
c) Sír fényképe
d) Sír anyaga és állapota (opcionális)
A sírhely fentiekben felsorolt adatait a GPS készüléken a felvételezés során rögzítjük, a fényképet pedig az
adatbázisba történő beolvasás során csatoljuk a sírhely leíró adataihoz.
2. DigiTerra PAX szoftver telepítése és a temetőkönyvekben található nyilvántartás rögzítése az adatbázisba
DigiTerra PAX szoftver megvásárlásával egyben tudják kezelni az egyes sírhelyek, az elhunytak, a sírhely vásárlások és
meghosszabbítások adatait, valamint a temetők digitális térképét és az egyes sírhelyekhez vagy temetésekhez
kapcsolódó további dokumentumokat (pl. temetés megrendelése, sírjel állítás, stb.) A programból listázhatók a lejárt
sírhelyek, a kiadható sírhelyek, az egyes sírhelyek adatlapjai, a temetkezési helyekre vonatkozó részletes és összesítő
statisztikák. A működés és a funkciók leírását - képernyőképekkel szemléltetve - ajánlatunkhoz csatoltuk.
A szoftver telepítését követően a papír alapú temetőkönyvek adatait be kell vinni az új adatbázisba. Amennyiben
az adatok Excel táblázatban rendelkezésre állnak, azokat külön térítés nélkül mi is be tudjuk tölteni, de ennek
elengedhetetlen feltétele, hogy minden adatot egyértelműen hozzá lehessen rendelni egy adott sírhelyhez, illetve
hogy a táblázat az alábbi struktúra alapján legyen felépítve:

TEMETŐ Neve - KÖTELEZŐ, MEGFELELTETHETŐEN
PARCELLA - KÖTELEZŐ, MEGFELELTETHETŐEN
SOR - KÖTELEZŐ, MEGFELELTETHETŐEN
SÍR - KÖTELEZŐ, MEGFELELTETHETŐEN
ELHUNYT_ELŐNÉV_ - pl Ifj., Id.
ELHUNYT_NÉV - Teljes név egyben, minimum 5 betű
ELHUNYT_LEÁNYKORI_NÉV - ha van leánykori neve, teljes
ELHUNYT_ANYJANEVE - ha ismert, teljes
ELHUNYT_UTOLSÓ_TELEPULES - ha ismert, a település nem lehet hibás, különben nem tölthető be. Csak a település
neve legyen ebben az oszlopban
ELHUNYT_UTOLSÓ_CIM – Utca, házszám
ELHUNYT_SZÜLETÉS_ÉV – Csak év, 4 karakterben
ELHUNYT_DÁTUM - Kötelező ÉÉÉÉ.HH:NN
TEMETÉS_DÁTUM - Kötelező ÉÉÉÉ.HH:NN
TEMETES_MÓD_KÓD - 1: urna; 2: koporsó; 3: hamuszórás; 99: nem imsert )
KÖZTEMETÉS - alapértéke nem, ha igen, akkor kell jelölni egy egyessel
HALVA_SZÜLETETT_MAGZAT - alapértéke nem, ha igen, akkor kell jelölni egy egyessel
TEMETTETŐ_ELŐNEV_KÓD - pl Ifj., Id.
TEMETTETŐ_NÉV - Teljes név egyben, minimum 5 betű
TEMETTETŐ_TELEPÜLÉS - ha ismert, a település nem lehet hibás, különben nem tölthető be. Csak a település neve
legyen ebben az oszlopban
TEMETTETŐ_CÍM - Utca házszám
SÍRKŐ_EGYÉB_FELIRAT - Szöveg, opcionális
MEGJEGYZÉS - tetszőleges szöveg - Elhunythoz kapcsolódó infók
HALÁL_OKA - a halál okának értéke, lehet megnevezés
ÜZEMELTETŐ_MEGJEGYZÉSE - tetszőleges szöveg
Amennyiben az adatok nem a fent megadott szerinti struktúra szerint állnak rendelkezésre, javasoljuk, hogy a
szoftver telepítését követően Önök rögzítsék a sírhelyekhez az attribútumokat, mert a viszonylag kevés darabszám
miatt egyedi adatimport algoritmusokat készíteni aránytalanul nagy feladatot és költséget jelentene.
Az adatrögzítés módjától függetlenül a DigiTerra PAX szoftver licenszdíja tartalmazza azt a szolgáltatásunkat, hogy a
rögzített adatokat egy adatbázis kezelő szoftver segítségével összehasonlítjuk a terepi adatgyűjtés során felvett
adatokkal. Ezekből hibalistát nyomtatunk, melynek segítségével feltárhatók az adatrögzítési hibák. Ezek
természetesen a program segítségével (a sírhelyek fényképeit is figyelembe véve) javíthatók.
3. Helyszíni oktatás, konzultáció
A terepi felmérés és adatbázis aktualizálás eredményével feltöltött DigiTerra PAX szoftver átadása előtt a helyszínen
felhasználói oktatást tartunk. Az egész napot kitöltő tanfolyam keretében ismertetjük a rendszer működését,
kezelését, áttekintve a napi használat, aktualizálás, jelentéskészítés kérdéseit. Ekkor kerülhet sor az Önök egyedileg
felmerült kérdéseinek megválaszolására is.

Árajánlat
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az egyes részfeladatokat és a kapcsolódó árakat.
A szoftver egyik előnye, hogy nem korlátozza a felhasználók és a kezelt temetők számát, az egyszeri licenszdíj
mindössze a nyilvántartott sírhelyek számától függ és rugalmasan bővíthető.
A szoftver bevezetése után szoftverkövetési és felhasználói támogatási szolgáltatásokat nyújtunk: a bevezetés
évében ingyenesen, ezután pedig éves díj ellenében. Ennek tartalma az alábbi:
 Ingyenes verziófrissítés, amely tartalmazza a folyamatos szoftverfejlesztés kisebb és nagyobb bővítéseit, a
vonatkozó jogszabályok változásának követését.
 Felhasználói támogatás on-line support rendszeren keresztül.
Részfeladat

Nettó ár

1. Sírhelyek térképi koordinátáinak meghatározása és az 1. pontban felsorolt adatok
helyszíni rögzítése nagy pontosságú GPS eszközzel
2.

DigiTerra PAX szoftver licenszdíja maximum 1000 sírhely kezelésére (a felhasználók
és a kezelt temetők száma nem korlátozott)

3.

420 Ft/sír

70.000 Ft

Helyszíni oktatás, konzultáció

40.000,- Ft

Összes beruházási költség (273 sírhely figyelembe vételével)

224.660,- Ft

Szoftverkövetési és felhasználói támogatási szolgáltatások (éves díj)

14.000,- Ft

További információ, műszaki paraméterek a DigiTerra PAX termékoldalon: http://www.digiterra.hu/pax. Itt érhető el
a szoftver kipróbálási verziója is, amely legfeljebb 100 sírhelyig teljes értékű tesztelési lehetőséget biztosít.
Igény esetén a temetőről készült ortofotó beszerzésében közre tudunk működni, és bár ez megkönnyíti a tájékozódást,
a szoftver ennek hiányában is kifogástalanul használható. Az ortofotó árával kapcsolatban részletes információ a
Földmérési- és Távérzékelési Intézet honlapján található:
http://geoshop.hu/index.php?module=StaticPage&pageid=43#ortofoto
Referenciaként megadjuk a DigiTerra PAX szoftver felhasználóit illetve a szoftverrel nyilvántartott sírhelyek számát:
Temető üzemeltető
Településellátó Szervezet Göd
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Kunfehértó Község Önkormányzata
Soproni Katolikus Konvent
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Rácalmás Polgármesteri Hivatal

Telepítés éve
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015

Kezelt temetők száma
3
8
1
3
3
8
1

Nyilvántartott sírhelyek száma
10.000
25.000
2.500
20.000
10.000
3.000
5.000

Általános feltételek:
 Árajánlatunk érvényessége:
 Garancia:
 Megrendelés módja:
 Fizetési feltételek:
 Teljesítési határidő:

2015. augusztus 31.
1 év
írásban (fax, e-mail vagy levél)
15 napos banki átutalás a teljesítést követően
megrendeléstől számított 15 napon belül, de a felmérési munkát
2015. június 10. után tudjuk elkezdeni

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és megfelel az igényeinek. Ha bármilyen további információra van
szüksége, készséggel állok szíves rendelkezésére.
Budapest, 2015. március 11.
Üdvözlettel:

Markócs József
Kereskedelmi igazgató

DigiTerra PAX – rövid ismertetés
Gyors és egyszerű telepítés
Számos, adatbázist használó program telepítése bonyolult, nagyfokú szakértelmet igényel. A DigiTerra PAX
telepítője varázslószerűen végigvezeti a felhasználót a telepítési folyamaton, számos beállítási lehetőség
testre szabható, nem kell rejtett beállítási lehetőség után kutatni. Használata betanítás nélkül is
megkezdhető.
Sírhely adatok megtekintése - gyorskereső

A programba történő bejelentkezés után rögtön megtekinthetjük egy gyorskereső ablakban a legfontosabb
adatokat, mint például a főkönyvi sorszám, elhunyt neve, a sírhoz kapcsolódó befizetések, a sírhely jelenlegi
státusza. Emellett megjelenik kiválasztott elhunythoz tartozó sír fényképe, illetve egy térképi ablakban a
sírhely vagy kolumbárium elhelyezkedése a temetőben. A fénykép megtekintéséhez nincs szükség külön
nézegető programra, a DigiTerra PAX beépített fénykép-megjelenítőjével gyorsan és egyszerűen
megtekinthetjük a fotókat.
A térképi ablakban egy szimpla kattintással kijelölhetjük az adott temetkezési helyet, és program
automatikusan megjeleníti az ide vonatkozó leíró adatokat.
A gyorskereső ablak természetesen kikapcsolható, melynek segítségével a program egyből a sírhely
nyilvántartó panelre lépteti be a felhasználót, lehetővé téve a sírhely adatok azonnali szerkesztését.

Egyszerű, de professzionális adatbevitel és szerkesztés

A program adminisztrációs felületén a sírhely nyilvántartás segítségével tarthatjuk karban a meglévő
sírhelyek adatait. Itt tudjuk nyomon követni a sír időbeni állapotváltozásait és itt nyílik lehetőség a kijelölt sír
leírásának megadására, úgymint





melyik temetőben helyezkedik el a sír,
hányas parcella, sor,
milyen a sír állapota,
információkat adhatunk meg a sírhely lezárását és megszüntetését illetően.

Egy kattintással új sírhelyet vehetünk fel, törölhetünk, vagy adatlapot nyomtathatunk. A sírhoz tartozó
elhunyt adatai, valamint a kapcsolódó pénzügyi műveletek, mint a sírhely megváltása, meghosszabbítása
szerkeszthetőek. Egyedülálló előny, hogy az adott sírhelyhez akár különböző dokumentumokat is
csatolhatunk, mint például fénykép, halott átvételi jegyzék, műemlékké nyilvánító határozat, stb.

A szoftvernek fontos eleme a térképi megjelenítő és szerkesztő modul, amelynek segítségével szinte pár
kattintással áttekinthető térképet varázsolhatunk. A térképek kényelmesen nyomtathatóak annak
érdekében, hogy a sírhelyeket bárki könnyen megtalálja és azonosítsa. A térképhez jelmagyarázat is tartozik,
sőt minden egyes kinyomtatott térképen szerepelhet az temetőt kezelő szervezet logója.
Intelligens lekérdezés - személyre szabott kimutatások

A program menüelemei között találunk egy gyorslekérdező eszközt, mely forradalmi egyszerűségével a
temető kezelőjének egyik leghasznosabb segítője lehet a hatékony kimutatások elkészítésében. A temető
adatbázisban szereplő lényeges adatokat tetszés szerinti szempontok alapján szűrhetjük, rendezhetjük –
mint az Excelben - és az így kapott eredményt egyből nyomtathatjuk, vagy táblázatba menthetjük. Például:
hány sírhely került megváltásra 1965 és 1995 között.
Esztétikus jelentések - akár grafikonnal
A DigiTerra PAX beépített jelentéseinek segítségével pillanatok alatt tudunk adatot lekérdezni például a
temető állapotáról, szabad sírhelyek számáról, befizetések állapotáról. Sőt, mi több, némi plusz ismeret
birtokában akár magunk is készíthetünk személyre szabott jelentéseket, melyeket eltárolhatunk a
programban. Az alábbiakban bemutatunk néhány fontosabb beépített jelentést, melyek a program
telepítése után rögtön az Ön rendelkezésére állnak, egy kattintással:



























Összesítő a temetőnként, parcellánként, a sírhelytípusok darabszámáról a jelenlegi állapot szerint
Lejárt sírhelyek tételes listája a jelenlegi állapot szerint
Kiadható státuszú sírhelyek a jelenlegi állapot szerint
Új sírhely nyitások adott időszakra
Azon sírhelyek listája, ahol a védettség mező ki van töltve a jelenlegi állapot szerint
Összesítő a sírhelytípusok darabszámáról temetőnként, parcellánként a jelenlegi állapot szerint
Lejáró sírhelyek száma a választott temetőben vagy a teljes nyilvántartásban, sírhely típusonként,
évenként
Védett sírhelyek számának összesítése temetőnként a jelenlegi állapot szerint
Sírhelyek számának összesítése temetőnként, sírhely státusz szerint a jelenlegi állapot alapján
Sírhely nyitások száma adott évben, sírhely típusonként
Lejáró sírhelyek száma temetőnként, sírhely típusonként, adott évben
Összesítő a temetések számáról és típusáról
Temetések tételes listája az elhunytak adatainak feltüntetésével
Exhumált elhunytak adatai
Köztemetéssel eltemetett elhunytak listája
Adott temetőben lévő összes elhunyt listázása temetőkönyv alapján a jelenlegi állapot szerint
Temetések száma temetés módja szerint (5 éves időszak)
Temetés módok kimutatása az adott tárgyévvel bejeződő 5 éves időszakban, darabszámmal
Összesítő temetőnként és sírhely típusonként a befizetések számáról és összegéről
Befizetések tételes listája a befizetés adatainak feltüntetésével
Befizetések összegének összesítése temetőnként, sírhely típusonként, adott időszakra
Azon elhunytak (és sírhelyek) listája, ahol a sírhelyhez tartozó elhunyt valamely adata nincs kitöltve
Azon befizetések (és sírhelyek) listája, ahol a befizetés valamely adata nincs kitöltve
Azon sírhelyek listája, ahol nincs geometria feltöltve
Azon sírhelyek listája, ahol nincs fénykép feltöltve
Összes felhasználó listája, a jogosultságok feltüntetésével

Jelentés minta - bevételek:

