potrzebnych

modułów

Program
wspomagający
pracę kancelarii
programu o następne,
dostępne moduły i
funkcje.
i kompleksowe zarządzanie parafią
i

stopniowo

rozbudowywać

funkcjonalność

Parafia Ewid 4
O PR OGR AM I E
Parafia Ewid to system
wspomagający codzienne
zarządzanie parafią. Służy do
zbierania, przetwarzania
i analizowania różnych danych,
niezbędnych w sprawowaniu
urzędu proboszcza..

CE C HY W E RS J I P E4


Ulepszone księgi
i kartoteki



Wersja sieciowa







Opracowany w naszej Firmie program Parafia Ewid już od
ponad

9

lat

wspomaga

codzienną

pracę

księży

proboszczów i osób zajmujących się administrowaniem

MODUŁY PROGRAMU

parafiami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ścisłej

 20 różnorodnych modułów

współpracy z użytkownikami programu oraz ciągłemu

programu do wyboru i różnej

udoskonalaniu naszego produktu Parafia Ewid staje się

konfiguracji (w tym kartoteki

niezbędnym narzędziem coraz liczniejszej grupy księży

parafialne, księgi

i

sakramentów, moduły

pracowników

parafii.

Niewątpliwymi

atutami

skłaniającymi do wdrożenia tego oprogramowania są:

specyficzne dla kancelarii

łatwość

parafialnej – ogłoszenia,

obsługi,

różnorodność

konfiguracji,

profesjonalne, a zarazem łatwe do tworzenia raporty

intencje mszalne, finanse,

i statystyki, liczne automaty ułatwiające codzienne

cmentarz, itd.)

użytkowanie oraz bezpłatny serwis. Obecnie oferowana

Profesjonalny edytor

 liczne kreatory, ułatwiające

wersja 4 charakteryzuje się wieloma nowościami,

ogłoszeń

pracę i automatyzujące

ulepszeniami

rutynowe czynności;

Obsługa znaków

z pewnością zwiększają konkurencyjność tego produktu

międzynarodowych

na polskim rynku. Ulepszone księgi i kartoteki zawierają

Ścisła współpraca
z programem Parafia

oraz

dodatkami,

które

więcej informacji o parafianach, które są dostępne
w jeszcze bardziej przystępny sposób. Dla większych
i rozbudowanych parafii interesującym wariantem jest

 podpowiadanie
wprowadzanych tekstów,
uzupełnianie rubryk,
kopiowanie wprowadzonych
danych;

Finanse

wersja sieciowa umożliwiająca łączenie się z bazą danych

Eksport do serwisów

zlokalizowaną na głównym komputerze w sieci.

internetowych

Profesjonalny edytor ogłoszeń, eksport do serwisów

wykorzystania wzorów pism,



Kalendarium wydarzeń

internetowych, obsługa znaków międzynarodowych to

dokumentów, zaświadczeń,



zmiany dzięki którym PE4 jest nie tylko zwykłą bazą

zaproszeń i wykazów;

Edytor wzorców pism

danych o członkach wspólnoty parafialnej, ale jest to

 korespondencja seryjna



i wydruków


Nowa szata graficzna

nowoczesny,

kompleksowy

program

w

pełni

wspomagający pracę duszpasterską.
Dodatkowo

nowa

szata

graficzna

bardzo intuicyjna i przyjemna.
zmianą,

i adresowanie kopert;
 rozbudowane raporty

sprawia, że obsługa programu jest
Znaczącą

 ponad 150 gotowych do

która

pozwala

w większym stopniu dostosowywać
nasz produkt do specyficznych potrzeb
indywidualnego Klienta jest możliwość
dowolnej konfiguracji programu tak,

w formie wykazów, wykresów
i tabel;
 automatyczne aktualizacje
pobierane z Internetu;
 rozbudowane zabezpieczenia,
system haseł
i nadawania uprawnień;

aby można było używać najbardziej
potrzebnych modułów i stopniowo rozbudowywać funkcjonalność programu o następne,
dostępne moduły i funkcje.

T ER AZ R ÓŻN E O PC J E
K ONF IG UR A C JI
I Z A KU P U
WI Ę C E J I NF ORM A C JI
Szczegółowy opis, cennik,
dostępne moduły oraz
prezentacje multimedialne:
www.ecclesiasoftware.pl

PARAFIA EWID 4 TO DOBRE I SPRAWDZONE W PRAKTYCE
ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ PARAFII.

Systemy Informatyczne dla Kościoła Ecclesia Software s.c.
ul. Ślusarczyka 2/67, 35 -510 Rzeszów
tel.: 17 863 54 44 – serwis I sprzedaż, 501 48 60 41 – serwis
e-mail: biuro@es.net.pl
www.es.net.pl
skype: es.net.pl

