
Mapowy System Zarządzania Cmentarzem

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu propozycję wykonania inwentaryzacji cmentarzaMamy zaszczyt przedstawić Państwu propozycję wykonania inwentaryzacji cmentarzaMamy zaszczyt przedstawić Państwu propozycję wykonania inwentaryzacji cmentarzaMamy zaszczyt przedstawić Państwu propozycję wykonania inwentaryzacji cmentarza

Na zakres wykonywanej inwentaryzacji skład się:

• Pomiar geodezyjny wykonywany profesjonalnym sprzętem geodezyjnym pozwalający na wierne 

odwzorowanie geometrii cmentarza

• Sporządzenie mapy cmentarza, pomiar wszystkich nagrobków i obiektów znajdujących się na 

cmentarzu (alejki, budynki, ogrodzenia, drzewa)

• Tworzenie usystematyzowanej numeracji kwater, rzędów i grobów na terenie cmentarza, 

dostosowanej do oczekiwań zarządzającego

• Stworzenie bazy danych o osobach pochowanych na podstawie informacji na tablicach grobów

• Inwentaryzacja fotograficzna grobów – zdjęcie każdego grobu dostępne w programie

• Oprogramowanie komputerowe i interaktywna mapa pozwalające przeszukiwać zbiory danych 

i prezentować je na mapie

• Strony internetowe oraz infokioski z mapową wyszukiwarką osób pochowanych

 Korzyści :

• Łatwy i szybki dostęp do danych o osobach, grobach i obiektach znajdujących się na cmentarzu  

• Pomoc w zarządzaniu finansami cmentarza dotycząca ewidencji opłat

• Ciągły podgląd aktualnego zagospodarowania przestrzeni cmentarza

• Automatyczne generowanie dokumentów oraz zestawień

W Diecezji Radomskiej inwentaryzację cmentarza wykonaliśmy w parafii: Radom – św. Wacława, Jedlnia, Brzóza; w  

Diecezji  Łowickiej  parafie:  Giżyce, Kocierzew, Kozłów Biskupi,  Rybno, Sochaczew -  Trojanów (Narodzenia N.M.P.) oraz  

kilkanaście innych w diecezjach sąsiednich.

Drodzy Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani 
prosimy o kontakt. 
Przyjedziemy i przedstawimy szczegóły.

Artur Filipkowski 506 999 367

Łukasz Jankowski 793 694 582

Marcin Kaźmierczak 607 154 524

e-mail: geocmentarz@gmail.com 



         Program do zarządzania cmentarzem to przede wszystkim  kartometryczna i interaktywna mapa cmentarzaProgram do zarządzania cmentarzem to przede wszystkim  kartometryczna i interaktywna mapa cmentarza

          Wszystkie informacje o osobach pochowanych, grobach i opłatach powiązane są z lokalizacją grobu

         Dzięki czemu oprócz zwykłego wyszukiwania osób na cmentarzu, możliwe jest znacznie więcej... 

Do  każdego  projektu  podchodzimy  indywidualnie  i  z  pełnym  zaangażowaniem.  Zakres  inwentaryzacji  

dostosowany  jest  do  wymagań  zarządcy.  Dodatkowo  możemy  zaoferować  bardzo  elastyczne  formy  płatności.  

Zapraszamy do kontaktu. Posiadamy liczne referencje. Zapraszamy na naszą stone internetową www.geocmentarz.pl
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