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povezljivost z računovodskimi 
programi

Povezljivost

grafični prikazi in analize v PISO 
pregledovalniku

Grafični prikaz

priprava najemnih pogodb in 
računov

Pogodbe

priprava UPN plačilnih nalogov za 
najemnine

Plačilni nalog

vodenje zgodovine najemnikov in opravil 
in prikazom podatkov v PISO

Zgodovina

enostavno evidentiranje pokopališč, 
grobov in najemnikov

Evidenca grobov
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Delo z dokumenti
Vsi dokumenti in poročila se pripravijo v MS Wordu. 
Na ta način je omogočeno enostavnejše popravljanje 
in urejanje dokumentov. Poleg tega se s tem ne spre-
menijo ostali delovni procesi, povezani z upravljanjem 
dokumentov. V aplikaciji je na več mestih možno priložiti 
dokumente, ki so s tem na voljo tudi ostalim uporabni-
kom aplikacije.

Zgodovina najemnikov in pokojnih
Vsi vnosi najemnikov so vezani na datume začetka in 
konca najema. S tem je omogočen kronološki pregled 
sprememb z možnostjo ogleda stanja za nazaj.

Poleg tega je možen tudi vnos vseh potrebnih podatkov 
o pokojnih, kar še dodatno olajša upravljanje pokopališč.

PISO Pokopališča
Aplikacija PISO Pokopališča omogoča vse potrebno 
za vodenje evidence grobov, najemnikov in pokojnih 
ter obračun najemnin. Različni grafični prikazi in 
analize so v veliko pomoč pri vodenju evidence. 
Prikaz prostih grobov, prikaz neplačnikov in drugih 
statusov predstavlja pravo dodano vrednost v 
primerjavi z evidenco v klasični obliki.

tisk plačilnih nalogov na standardne 
SEPA UPN QR obrazce 

prikaz evidence v PISO Spletnem 
pregledovalniku – po želji z iskalnikom 
po evidenci pokojnih

upravljanje s pokopališči in grobovi

priprava pogodb

priprava obračuna najemnin

različni grafični prikazi 
(prosti grobovi, neplačniki, …)

stalen pregled nad ažurnim stanjem

pregled nad zgodovino sprememb

povezava z računovodskimi programi

priprava poročil

izvoz podatkov v Excel in ESRI SHP

Funkcionalnosti

 - prenos obstoječih digitalnih in analognih evidenc
 - snemanje DOF-a pokopališč v visoki ločljivosti
 - zajem podatkov na terenu
 - digitalizacija pokopališč in grobov
 - slikanje nagrobnikov

Ne glede na to, kako imate trenutno urejene evidence 
pokopališč, grobov, najemnikov in pokojnih, vam nudimo 
vse potrebne storitve in podporo za ureditev stanja:

Poskrbimo za vse


