Erma Yazılım Mezarlık Bilgi Sistemi












Vefat edenin herhangi bir bilgisinden sorgulama
Google veya openstreetmap üzerinden adres tarifi
Mezar yeri krokisi
Detaylı defin bilgileri
Vefat eden bilgileri ve aile bilgileri üzerinden sorgulama
Birden çok mezarlık tanımlama
Parselizasyonu tamamlanmış veya düzensiz mezarları kaydetme
Her türlü harita bilgisinin işlenerek mezarlık bilgi sistemine aktarılması
Nokta ve polygon üzerinden adres bilgisine ulaşma
Boş mezar yerlerinin tesbiti ve mezar yeri talebi
Yöneticilerin tüm mezarları tek bir haritada görüntülemesi

Belediyeler için tasarlanan MEBİS hem belediyelere hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan bir
Mezarlık Bilgi Sistemi uygulamasıdır.
Erma MEBİS ile vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezar yeri sorgulayabilir ve de
mezarlık haritası üzerinden yol tarifine ulaşabilirler.

Genel Özellikler
Vatandaş arayüzü
1- Internet üzerinden veya mobil cihazlar üzerinden vefat eden bilgilerine ulaşma
2-Bulunduğunuz noktadan vefat etmiş yakınınıza yol tarifi çıkarma veya google maps veya ios telefonlara
koordinat aktararak yere ulaşımınızın sağlanması
3-web üzerinden veya mobilden vefat eden yakınızın mezar resmini görüntüleme
4- web üzerinden veya mobilden vefat eden yakınızın kimlik bilgilerine ve diğer vefat nedeni yaşı vefat
tarihi ve diğer bilgilerine ulaşma
5-web üzerinden veya mobilden isteğe bağlı olarak 3d görüntü elde etme

Kurum içi
1-parselizasyonu tamamlanmış mezarlıklarda boş mezar yerlerinin tesbiti
2-parselizasyonu olmayan eski mezarlıklarda boş mezar yerlerinin tesbiti
3-belediye encümeni tarafından belirlenen mezarlık ücretlerinin tahakkuk işlemleri
4-vefat eden bireylerin akraba ilişki bilgilerinin girilerek uygun yerin tesbit edilmesi
5- aile mezarlıklarının takibi ve defin işlemleri
6-defin işlemlerinden sonra internet üzerinden mezar bilgilerinin tek tuşla yayınlanması
Kiosk Sistemi
1-mezarlık girişlerine veya kurum içine kurulan kiosklar yardımıyla vatandaşa vefat eden yakınına ulşamak
için kroki çıktısı alabilme

Mevcut mezarların yer tesbiti
1- tablet cihazlarla mevcut mezarların yerlerinin tesbiti resim çekilmesi ve koordinatlarının tesbiti
2- fazla profesyonellik gerektirmeyen kullanıcı arayüzü
3-koordinatlandırılmış fotoğraf çekimi ile sadece bir tuşla mezarlık yeri tesbiti
4-Tablet üzerinden vefat eden bilgilerinin girilmesi
5-Daha farklı bir işlem yapmadan direkt olarak web ortamından yayınlanması

6-koordinatlı fotonun sistemi otomatik olarak aktarılması sayesinde sistemin hızlı bir şekilde devreye
alınması

tek mezarlık sorgulama sonucu örnek

tek mezarlık google maps,arcgis,osm ve diğer ve adres gitme görüntüleme

mezarlık genel görünüm oluşturma altlık dahil

mezarlık genel görünüm (bütün isimlerde genel görünümde yerleştirilebiliyor)

