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Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen

1 CHECKLIST BEOORDELING DIVERSE ADMINISTRATIE PAKKETTEN

naam:

naam eigen pakket:

beoordeelde pakket:
         t.o.v. ons pakket

ja nee n.v.t. cijfer beter slechter gelijk n.v.t.
systeemtechnische eisen (koppeling)

Windows XP (beheersoftware en user-interface)
Oracle (eenduidige administratieve omgeving)
Microstation V8 (grafische omgeving)

eisen t.a.v. koppeling digitaal archief
koppeling per graflocatie
opslag van foto's
opslag in- en uitgaande post per graflocatie

eisen t.a.v. NAW bestand
koppeling van partner mogelijk
namen van gehuwden in correspondentie
ieder BSN nummer slechts eenmaal toestaan
koppeling landelijke GBA

eisen t.a.v. webinterface burgers (bereikbaarheid via internet)
overzichtskaart overledenen
kunnen zoeken op naam overledene
plattegrond begraafplaats(en)
mogelijkheid om als burger aangifte te doen
formulieren voor verlenging grafrechten
historie: wie is waar begraven geweest op deze begraafplaats(en)

eisen t.a.v. webinterface begrafenisondernemers (via internet)
raadplegen agenda per begrafenis
reserveringen voor begraving en / of aulagebruik kunnen doen
authorisaties kunnen instellen
formulieren voor aangifte

systeem voldoet



au1_rev00_nov13

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen

2           t.o.v. ons pakket
ja nee n.v.t. cijfer beter slechter gelijk n.v.t.

zoekfuncties
asteriks zoekfuncties
zoekfunctie op vele velden
snel zoeken in grafische en / of admin. omgeving
zoeken vanuit kaart met graven met koppeling naar database + andersom
zoeken op overledene, relatie, bedrijven, datums, etc.

eisen gebruiksvriendelijkheid
logische, complete menustructuur
overzicht belangrijke gegevens op één blad / scherm
overzichten kunnen afdrukken
meervoudige selecties (bv. en/of) eenvoudig en op willekeurige velden
kopiëren t.b.v. meerdere (bijna) gelijke objecten

functionele eisen
autorisatiemogelijkheden voor diverse personen / derden
acties bij graven per pda/laptop in te voeren
mogelijkheid om financiële gegevens in te voeren
historie per locatie van de overledenen zichtbaar
mogelijkheid voor invoer van optiegraven
dubbelgraf / graven te koppelen
extra vrije invoervelden aanwezig
mogelijkheid om foto e.d. te koppelen aan graf
toekennen van (meerdere) aktes , correspondentie per graf
standaardbrieven te koppelen aan één/meerdere graven
rechthebbenden waarvan grafrechten gaan verlopen in 1 keer aanschrijven
gegevens meerdere begr.pl. apart in te voeren

eisen t.a.v. facturering
facturatie moet de data in de graflocatie bijwerken / ophogen
tarieventabel met jaarindex te integreren
doorboeking naar grootboeknummers
facturatieadressen moeten divers kunnen zijn
mogelijkheid voor periodieke aanslagen
koppeling naar steenhouwerij (naw-bestand) voor facturatie / correspondentie

ondersteuning
helpdesk permanent bereikbaar / reactie binnen 24 uur
regelmatig updates
georganiseerde gebruikersgroep

systeem voldoet
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3           t.o.v. ons pakket
ja nee n.v.t. cijfer beter slechter gelijk n.v.t.

efficiënte functionaliteit m.b.t. vaste handelingen, zoals
begraven
opgraven
ruimen
verplaatsen
verlengen
samenvoegen
overboeken
urnbijzettingen
asverstrooiingen
herdenkingsplaatjes, e.d.
onderhoud

prestatie eisen
eenvoudig samen te stellen themakaarten (ouderdom, uitgegeven graven, vrijval)
overzicht per grafveld (vrije graven, te ruimen graven)
weergave plattegrond met grafstatus ( uitgegeven, vrij, te ruimen)
weergave plattegrond met grafsoort (Dubbelgraf, particulier graf algemeen, etc.)
overzicht van alle overledenen per in te voeren periode
overzicht van grafrechtovereenkomsten
statistieken
managementraportage (aant. uitgegeven graven / gem. looptijd / etc.)
exportmogelijkheden naar Word, Excel

conversie en implementatie eisen
consistentiecontrole van grafische naar administratieve data en v.v.
mogelijkheid van bulkmutaties per vrij te bepalen (grafisch) gebied
conversie van alle bestaande data uit bestaande database

data eisen pakket: op te nemen objecten / onderwerpen
graven
aktes /correspondentie
overledenen
relaties
vergunningen
grafbedekking

systeem voldoet



au1_rev00_nov13

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen

4           t.o.v. ons pakket
ja nee n.v.t. cijfer beter slechter gelijk n.v.t.

informatie per graf
 locatienamen
 begraafplaats- vak - nummer- breedte - diepte - volgnummer
 begin/aankoop datum
 eindelooptijd datum
 ruim datum
 memovelden
 rijnummers
 aanwezigheid monument (grafsteen)
 grafsoort (enkelgraf, dubbelgraf, algemeen graf, urn etc)

aktes
gegevens overledene(n)
gegevens rechthebbende
gegevens belanghebbende contactpersonen of organisaties
begindatum, einddatum, betalingsdatum

overledenen
achternaam, voornamen, roepnaam, 
wettelijk registratienummer, 
geboortedatum, overlijdensdatum, geboorteplaats, overlijdensplaats
soort bijzetting : urn, kist verstrooiing etc
begraafdata
leeftijd
datum ruimen
documentnummer
kistnummer
begrafenis ondernemer
facturatie codes 
aantekenveld per begraafdiepte

grafbedekking stenen en planten 
monument omschrijving
onderhouds afspraken

vergunningen
vergunningsnummer en data
mogelijkheid om de vergunning in te trekken

systeem voldoet


