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Informatikai válasz a 2018. júliusban életbe lépő jogszabályi változásokra

Memorial Szoftver Kft. – Lődi János fejlesztési vezető



Új szemlélet, Új megközelítés, Új kiindulópont

Szakmai alapú tervezés, két év fejlesztés

Cél: a temetkezési szakma valódi kiszolgálása
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MODERN



Könnyen kezelhető eszköz

A mindennapi munkát megkönnyítő terméket kínálunk, 
drága bonyolult szoftverek helyett!
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Memorial Szoftver



Teljeskörű megoldás a mindennapokban 

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

A Memorial Szoftver egyszerű, felhasználóbarát szoftver
Kezdő számítógép-használók számára is!
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KÖNNYEN KEZELHETŐ



Felhő alapú megoldás

§ Nem igényel kezdeti beruházást
§ Telepítés nélkül elérhető
§ Egyszerű böngészővel használható
§ Működtethető régi számítógépeken

és mobil eszközökön is (tablet, mobil telefon)

A programot tetszőleges számú irodában használhatja egy vállalkozás!
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EGYSZERŰ



Tönkre mehet, ellophatják a számítógépet, de a bevitt adatok 
soha sem vesznek el! 

§ Biztonságos adatkapcsolat
§ Óránkénti biztonsági mentés
§ Minden adat kinyerhető
§ A temetőkönyv papír alapon is kinyomtatható

A program biztonságot nyújt
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BIZTONSÁGOS



Ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk Ügyfeleink adatait,
az elérhető legbiztonságosabb szerverszolgáltatást nyújtjuk:

§ Microsoft AZURE technológia
§ Titkosított adattárolás
§ Titkosított adatkapcsolat
§ Kiemelt rendelkezésre állás

GDPR?
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BIZTONSÁGOS



Adatszolgáltatási megfelelés a 2018. július 01-től
100.000Ft áthárított adót tartalmazó számláknál.
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HÉT FUNKCIÓ EGYBEN

A Memorial Szoftver teljeskörű informatikai választ nyújt
a 2017. 04. 01-től életbe lépett jogszabályi változásokra, és a
kötelező számlatartalom megfelelésre.

Memorial Szoftverről NAV állásfoglalás
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Számlázó programunk az új NAV adatszolgáltatásra felkészült!

Ügyfeleinknek ezzel semmilyen dolga nem lesz.
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Bevezetés alatt:

Elektronikus számla szolgáltatás
Memorial ERP

Hitelesített archiválás



§ Hűségidő nélküli, havidíjas szolgáltatás

§ Igény esetén oktatás és testre szabás

§ Más temetőnyilvántartó programokból 
az adatok könnyen átemelhetők a 
Memorial Szoftver rendszerébe.

Ha megrendelte, azonnal használhatja
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KOCKÁZATMENTES
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2023-ig befagyasztva

a szoftver díja:

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


§ 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
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Tavaszi Virág
Tavaszi Virág Tavaszi Virág

1234 Budapest, Virág u. 4.1234 Budapest, Virág u. 4.
1234 Budapest, Virág u. 4.

Tavaszi Virág 1234 Budapest, Virág u. 4.

1234 Budapest, Virág u. 4.
Tavaszi Virág
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Memorial Szoftver Kft.
2600 Vác, Cházár András u. 17.

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

Memorial Szoftver a megbízható megoldás!

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

