Eestis on kasutusele võetud Euroopa riikide seas kõige unikaalsem lähenemine kogu kalmistukultuuri säilitamisele.
Tänaseks on Spin TEK välja arendanud üle-eestilise kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi, mille abil säilitatakse
kalmuliste andmeid ja Eesti kalmistukultuurilugu juba rohkem kui 100-l kalmistul üle Eesti.

Kalmistumajanduse infosüsteem on omakorda ühendatud avaliku kalmistuportaaliga www.kalmistud.ee, mis loob vaba
juurdepääsu huvilistele Haudi andmebaasi talletatud andmetele. Portaal sisaldab kõikide liitunud kalmistute kodulehti.
Andmed portaali võetakse Haudist ja kasutajate poolt portaali sisestaud info edastatakse Haudisse. Kalmistuportaali
ülesanneteks on aidata inimestel otsida kalmulisi, suhelda ja lahendada oma probleemid kalmistutega interneti
vahendusel kiiresti ja mugavalt. Sisuliselt on tegemist e-kalmistutega, millel on hindamatu väärtus kõikidele, kes peavad
minevikku oluliseks.

Eesti kalmistuportaal
Erinevalt paljudest teistest e – registritest on Haudiga ühendatud avalik kalmistute portaal www.kalmistud.ee. Läbi
avaliku kalmistuportaali saavad inimesed üle maailma esitada taotlusi platsi kasutajaks saamiseks, kui see
aksepteeritakse siis on võimalik läbi veebi sõlmida lepingu, paluda kalmistu abi oma platsi hooldamisel. Platsi
kasutajana saab inimene ID kaardiga sisenedes parandada enda kontaktandmeid, parandada oma platsi kalmuliste
andmeid, teha matmise volituse kellelegi teisele, üle anda platsi kasutaja õigused, loobuda platsi kasutaja staatusest.
Igal kalmistul on voli avada need e – teenused kas kõik või osa neist.

Platsi kasutajana saab inimene ID kaardiga sisenedes parandada enda
kontaktandmeid, parandada oma platsi kalmuliste andmeid, teha matmise
volituse kellelegi teisele, üle anda platsi kasutaja õigused, loobuda platsi
kasutaja staatusest. Igal kalmistul on voli avada need e – teenused kas kõik või
osa neist.

Veebipõhine kalmistumajanduse infosüsteem Haudi
Andmed üle-eestilisse kalmistuportali tulevad veebipõhisest kalmistumajanduse infosüsteemist Haudi.
Antud tarkvara sisaldab funktsionaalsust, mis võimaldab kalmistutöötajatel täita kõiki kalmistul ettetulevaid
ülesandeid. Haudi on üleeestiline veebipõhine andmebaas ja loodetavasti sisaldab varsti kõiki meie
kalmistuid, sinna maetute andmeid, adresseeritud hauaplatse, platsi kasutajaid ja kalmistukaarte.
Tarkvara on seotud rahvastikuregistriga ja seega nii maetava ja ka platsi kasutaja andmed võetakse otse
rahvastikuregistrist.
Haudi is universaalne – süsteemiga saab liituda
piiramatult hulgal kalmistuid, mis teeb võimalikuks, et
tulevikus säilitatakse tervet Eesti ja miks mitte ka
mõne muu riigi kalmistukultuurilugu ühises Eesti
kalmisturegistris
ja
portaalis.
Kui
avalik
kalmistuportaal on suureks väärtuseks eelkõige
kodanikele siis kalmistutarkvara on suureks abiks just
kalmistutöötajatele ja kohalikele omavalitsustele.

Taoline kalmistuinfosüsteem on hädavajalik kõikidele omavalitsustele, kelle territooriumil on kalmistud!

Kuidas võtta kasutusele kalmistumajanduse infosüsteem Haudi?

Kalmistuarhiivide sisestamine infosüsteemi
Kõige
tähtsamad
andmed
infosüsteemis
on
kalmistuarhiivid. Peale õiguste häälestamist tarkvaras
õpetatatakse välja inimesed, kes hakkavad infosüsteemi
sisestama arhiive. Kui kalmistuandmedi on senini
säilitatud näiteks Microsoft Excel formaadis on võimalik
need otse süsteemi konverteerida. Infosüsteemis
sisalduvatest andmetest tehakse igaöö varukoopiaid,
mis loob kindla teadmise, et kalmistuandmed ei saa
kunagi kaduma minna. Tänaseni on enamus Eesti
kalmistuandmetest säilitatud paberkandjal. Säilitada
sellise ajalooväärtusega andmeid sellisel infokandjal on
ebaturvaline ja ei pruugi tagada andmete igavest
säilimist.
Kui vähemalt 15 viimast aastat arhiivist on sisestatud avame kalmistu omaniku soovil andmed ka avalikus
kalmistuportaalis. Peale arhiivi sisestamist saab kalmistutarkvara igapäevaseks töövahendisk kalmistutöötajale.
Kalmistutöötaja saab hoida arhiive päevakajalisena ja lisada süsteemi uusi andmeid ning vanasid täiendada.

Kalmistuandmed on ühendatud elektroonse
kalmistukaardiga

Kõikidel kalmistutel on võimalik süsteemi lisada ka
elektroonne kalmistukaart. Kalmistukaartite tarkvara
võimaldab kalmistutöötajatel igapäevaselt ise muuta ja
juurde joonistada hauaplatse, mis välistab kallite kalmistute
kordusmõõdistuste
vajadused
tulevikus
ja
hoiab
kalmistukaardid alati päevajalisena.

Tarkvara abil on võimalik luua palju erinevaid
aruandeid

Tihtipeale on kalmistu omanikul vaja aruandeid ja
kokkuvõtteid teatud informastiooni kohta kalmistul.
Paberkandja arhiividest või ise tehtud tabelitest on
paljusid keerulisi aruandeid sageli keeruline kui
mitte võimatu kätte saada. Haudi abil on välja võtta
piiramatul hulgal erinevaid aruandeid ja kokkuvõtteid.

Päevaraamat kalmistutöötajale
Igapäevaselt tegelevad Eesti kalmistukultuuriloo säilitamise ja
hoidmisega sajad kalmistutöötajad üle Eesti. See on keeruline töö
kuna andmeid on palju ja informatsiooni, mida meeles pidada veel
rohkem. Kalmistutarkvara kasutuselevõtt teeb kalmistutöötaja töö
palju mugavamaks ja kaasaegsemaks. Iga kalmistutöötaja saab
veebipõhisesse tarkvarasse sisse logida ID-kaardi abil ja näha vaid
selle kalmistu andmeid, mille eest tema vastutav on. Igal
kalmistutöötajal on sisse logides nähtav tema päevaraamat, kus on
välja toodud oluline info lähiajal - näiteks lähenevad matusetalitused,
avalikust portaalist saadetud platsi kasutaja taotlused ning juba
sisestatud andmete täiendused.
See aga loob kalmistutöötajale omakorda võimaluse kiiresti ja mugavalt suhelda kodanikega ja
korrastada kalmistuandmeid. Inimestel on võimalik kaasagsete vahendite abil registreerida end
platsi kasutajateks, tellida erinevaid e-teenuseid kalmistult ja aidata korrastada Eesti
kalmistukultuuri.
Eesti inimeste huvi oma esivanemate ja kalmistute vastu on viimasel ajal üha kiiremini kasvav.
Keskmiselt külastatakse kalmistuportaali info leidmiseks ca. 185 000 korda kuus. Huvi meie
kalmistute kohta on ülemaailmne, Eesti kõrval asuvad aktiivsed portaali külastajad veel näiteks ka
Soomes, Venemaal, Saksamaal, Rootsis, Ameerikas, Inglismaal, Ukrainas ja Kanadas.

Kultuuriloolised hauad

Lisaks kõigile muule on portaal arendatud võimalused, et
siin saab talletada killukese aja- ja kultuurilugu läbi nende
kalmuliste, kes on oma elu ja tegevusega jätnud igavikulise
jälje Eestimaale. Seda saavad teha kalmistu haldajad kogu
kalmistu kalmuliste kohta ja iga platsi omanik oma platsi
kohta.
Tarkvara pakub võimaluse kirjutada huvitavaid fakte
sisuliselt iga kalmulise elu ja tegemiste kohta. Lisaks on
võimalik lisada juurde ka pilte haudadest ja kalmulistest.

Miks peaks kalmistu omanik ühinema Haudiga?

Aga ikka selleks, et kalmistukultuur ei hääbuks ja kalmistutel ei kasvaks lepavõsa ja nõgesed. On ju selge, et
kaasaegne kodanik soovib kaasaegseid suhtlus- ja tegutsemisvahendeid, sealhulgas ka kalmistutega. Ka
kalmistute andmed saavad korda ja kaasajastatud, kalmistutöötaja töö muutub kaasagsemaks, inimesed
saavad mugava teeninduse ja lõppkokkuvõttes hoiab ka kalmistu omanik kokku kulusid.

Ootame jätkuvalt uusi kalmistuid liituma ja kaasajastama oma
kalmistumajandust!

Täpsema info saamiseks võta ühendust:
AS Spin TEK
info@spin.ee
+ 372 606 2717

