
Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen 

zoals provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer 

en interlokale samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 

jaar een beroep op onze diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, 

financiën, lonen, personeelsbeheer, secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...

Cevi NV | Bisdomplein 3 | 9000 Gent | T 09 264 07 01 | contactcenter@cevi.be | www.cevi.be

Logins NV | Generaal De Wittelaan 17 B32 | 2800 Mechelen | T 015 45 48 50 | helpdesk@logins.be 

© 2020, Cevi NV / Logins NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

#burgerzaken

WebBgp 
Nieuwe toepassing voor uw begraafplaatsenbeheer

WebBgp is het vernieuwde pakket van Cevi/Logins voor het beheer van begraafplaatsen. Het werd 

ontwikkeld met het oog op een snelle werking en optimale gebruiksvriendelijkheid bij de registratie 

en opvolging van uw begraafplaatsadministratie. De basistoepassing WebBgp bevat onder meer:

 • uitgebreide zoekfunctionaliteit op basis van alle mogelijke velden en eigen aan te maken 

kenmerken;

 • instellingen die te personaliseren zijn naargelang het reglement en de praktische werking 

van uw bestuur;

 • het uploaden van alle bestanden die van belang zijn in een digitaal dossier: foto’s, collegebe-

sluiten, mailverkeer, briefwisseling; 

 • gepersonaliseerde taken en meldingen die u begeleiden in het beheer van graven en conces-

sies; 

 • diverse koppelingen met het Rijksregister, DABS, de GIS-toepassing en het e-Loket Begraven. 

 • bulkacties die u in staat stellen om in één beweging grote aantallen graven aan te maken of 

te hernummeren.

Optionele modules

Na de uitrol van dit basispakket, zullen een aantal optionele modules worden aangeboden zoals: 

 • een module voor de grafmaker; 

 • een module voor het beheer van funerair erfgoed; 

 • koppeling met de notuleringstoepassing; 

 • link of export naar de boekhouding.
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