TRYGGHETSPAKET
Ajourhållning och rådgivning
gällande era kartor

Ajourhållning av era kartor
Med era nya digitala kartor inlagda i ert system finns nu möjligheterna att utveckla
och underlätta förvaltningsarbetet kring
era kyrkogårdar. Det är också viktigt att
fortsätta arbeta med kartorna genom att
regelbundet ajourhålla dem.

Swescan erbjuder därför sitt trygghetspaket med fokus på just ajourhållning och
rådgivning kring digitala kartor. Ni ska

känna er trygga med att er karta är uppdaterad, att information och kunskap inte går
förlorad. Vi har all respekt för att det kan ta
tid att komma in i det nya arbetssättet med
digitala kartor och att det kan kännas något
svårt och obekant till en början. Därför ska
det vara enkelt att ringa och rådfråga om
sådant som rör era kartor. Stort som smått
- vi hjälper er på vägen.

Exempel på ajourhållning
som sedan kan föras in i
kartoriginalet.

TRYGGHETSPAKETET*
•

Årsabonnemang 2700 kr/år (ingen bindningstid)

•

Ring för rådgivning om kartor och ajourhållning

•

20 % rabatt på ordinarie timpris för kartering vid ajourhållning

•

Få förtur med era kartändringar – klart inom 10 arbetsdagar

Eller
•

Teckna ramavtal på 3 år för 7000 kr.
Då får ni 20 % rabatt på omflygningar av era kyrkogårdar och
10 % rabatt på kyrkogårdar som flygs för första gången.

Exempel på en digital karta med ortofoto i bakgrunden. Församlingen kan göra egna noteringar och justeringar ovanpå den
digitala kartan. Bland annat utifrån dessa kartanteckningar kan Swescan sedan uppdatera kartoriginalet.

* Alla priser gäller exklusive moms. Resekostnader kan tillkomma. Ajourhållningen kräver att Swescan kan få ta del av kartans originalfiler.
Om ursprungskartan är gjord av annan än Swescan kan kostnader från kartprogramsleverantören tillkomma vid export/import av dessa filer.
Ajourhållning som överstiger totalt 2 arbetsdagar att genomföra garanteras inte vara klar inom 10 arbetsdagar.

Välkommen till Swescan
Vi har levererat ortofoton och kyrkogårdskartor
till kunder sedan 2015. I nuläget gör vi cirka 100
kartor om året. Förutom ortofoton och kartering
erbjuder vi en rad andra tjänster och produkter:
• Ajourhållning av digitala kyrkogårdskartor
• Laserskanning av byggnader och fastigheter
• Inspektionsbilder
• Trädlösa ortofoton
• Höjddata inför projekteringsarbete
Kontakta oss så berättar vi mer.

Kundansvarig kyrkogård
JOHAN STEN
johan.sten@swescan.se
+46 (0)709 94 05 97

