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A szakmával 
közösen fejlesztett szoftver

Akár üzemeltet, akár szolgáltat, időt 
és munkát takarít meg a program használatával!

TELJES KÖRŰ 

KÖNNYEN KEZELHETŐ

BIZTONSÁGOS

KOCKÁZATMENTES

JOGSZABÁLYKÖVETŐ

Programunk jogszabálykövető, megfelel a GDPR 
elvárásainak és teljesíti a NAV adatszolgáltatási 

elvárásait!
Ügyfeleink az üzletükre koncentrálhatnak!

Referenciák:
200+ temető
és temetkezési iroda
1.500.000+ elhunyt



§ temetőnyilvántartás (elhunyt, 
sírhely és rendelkező kezeléssel),

§ naptár tervezővel az üzemeltetői 
feladatok támogatására,

§ térképes keresővel,
§ nyomtatvány-kitöltő és 
§ dokumentumkezelő,
§ számlázó funkcióval,
§ valamint gyászjelentő szerkesztővel.

Hét funkció egyben



§ Naptár funkciók fejlesztése (pl. sírköves munkák)
§ Normál számla kiállítása a temetkezési számlák melleV
§ Elektronikus adatbázis(ok), számlázható tételek beemelése
§ Papír alapú nyomtatványok perszonalizált felvitele
§ Dokumentumok sorszámozhatósága, pl. egyedi sírhely nyugta
§ Temető digitális fotózása és beemelése (ORTO FOTÓ)
§ Sírhely fotózása és adatbázissal történő összerendelése, mobil 

eszközök igénybe vételével közvetlenül a sírnál

2018 év új funkciók



2023-ig a szoftver díja

befagyasztva

Érdeklődni, megrendelni a www.memorialszoftver.hu honlapunkon

keresztül az online kapcsolatfelvétel űrlap segítségével, 

vagy az info@memorialszoftver.hu címen tud.

8.900 Ft/hó + ÁFA

http://www.memorialszoftver.hu/
mailto:info@memorialszoftver.hu


2019. év új funkciók és fejlesztések 



§ Telephelyenként és egyedi jogosultsággal
§ Szállítói tételek, és szállítói számla kezelés - könyvelői előkészítés
§ Készpénzes számláknál automatikusan generálható bevételi bizonylat
§ Készpénz kezelés, bevétel és kiadás mozgások rögzítése, dokumentálása
§ Pénzmozgás naplók, napi és időszaki zárások
§ Könyvelői kontírozáshoz előkészítés jogcímkód beállítással
§ Export és API funkciók további feldolgozáshoz

Pénztár modul



§ Telephelyenként és egyedi jogosultsággal
§ Szállítólevél és számla alapján tétel megfeleltetés
§ Szállítólevél és számla kiállításakor mozgások követése
§ Telephelyek közötti átadások
§ Függő tételek számlázási funkcióknál (Megrendelés, Proforma)
§ FIFO, LIFO szerinti működés lehetősége
§ Kimutatások
§ Export és API funkciók további feldolgozáshoz

Raktár modul



§ Előre előkészített megjelenés
§ Meglévő honlapba ágyazható sírhely kereső
§ Közvetlen API kapcsolat az elhunyt nyilvántartó és sírhely adatokkal
§ Sírhely fotó megjelenítése
§ Temető megjelenítése (kép, orto fotó, vagy rajzolt) térképes keresővel
§ Bemutató

Lakossági online sírhely hozzáférés

https://memorial-szoftver.hu/elhunyt-kereso




§ Publikus alkalmazás mobil eszközökre
§ Jogosultság szerinh belépés és elérhetőség
§ Rendelkező és temetkezési szolgáltató közöi kapcsolat
§ Rendelkezővel összekapcsolt sírhely státuszok országos szinten
§ Sírhely hosszabbítás azonnali fizetéssel, automahkus számlázás
§ Push üzenet funkció 
§ Bemutató

Sírhely igazolvány applikáció (rövidesen)

https://xd.adobe.com/view/b8048c8f-0edf-40bc-7810-13e7712170ac-ce35/screen/2b279f4a-c4d5-4480-b9ef-088cfb621e1f/s-rhely?fullscreen




§ Több temetőt üzemeltető szolgáltatóknak
§ Irányítópult az egyes szoftverek fölött
§ Összevont naptár nézet, be és kikapcsolhatók a temetők és eseményeik
§ Azonnali belépés az egyedi temetőkbe
§ Összevont, több rendszerből kinyerhető előkészített keresési listák
§ Vezetői riportok igények alapján
§ Vezetői irányítópult

Vezetői irányítópult (előkészítés alatt)

https://xd.adobe.com/view/c6aef54f-2b93-4dc1-6428-4f97edff99f1-b09f/?fullscreen






§ Temető- és elhunyt nyilvántartás, Memorial Szoftver integráció
§ Üzleti intelligencia, döntéstámogatás
§ Pénzügyi és folyamat kontroll
§ Számvitel, könyvelés
§ Logisztika, beszerzés és raktár
§ Humán erőforrás, bér- és munkaügy
§ Tárgyi eszköz, eszköz kezelés
§ Ha szükséges: gyártás, fuvarszervezés - szállítmányozás, minőségirányítás

ERP – VállalaUrányítás növekvő vállalatoknak



§ Konstrukció  35+5%  «»  50%  «»  10%
§ Mikro és középvállalatoknak
§ Hardver és szoftver beruházásra, IT szolgáltatás igénybevételére
§ Pest megyén kívüli telephelyen, legalább egy állandó foglalkoztatott
§ Lezárt üzleti év, minimális statisztikai létszám 2 fő
§ Előminősítés, pályázható összeg meghatározása (5 - 30mFt)
§ Sikerdíjas pályázatírási konstrukció 
§ Teljes körű ügyintézés
§ 2019. szeptemberig elérhető

ERP - GINOP 3.2.2. Informatikai pályázat



Kérdezz – Felelek  
Facebook oldal és Magyar Temetkezések zárt csoport

Hamvasztókkal elektronikus kapcsolat?
Fejlesztési igények?

...



2600 Vác, Cházár András u. 17.

http://memorialszoftver.hu
info@memorialszoftver.hu

Memorial Szoftver a megbízható megoldás!

http://memorialszoftver.hu/
mailto:info@memorialszoftver.hu

