ONLINE

SCIPIO ONLINE
De kracht van online samenwerken binnen uw kerk

ONLINE

BEWEZEN REGISTRATIESYSTEEM VOOR
KERKEN
Scipio Online is een moderne applicatie voor kerken.
Het systeem is ontwikkeld vanuit de filosofie dat
vooruitstrevende technologie beschikbaar moet zijn
voor iedere kerk.
Het programma onderscheidt zich van andere
software door gebruiksvriendelijkheid en
functionaliteit. Scipio Online is gebouwd op basis van
ruim 30 jaar ervaring binnen kerkelijk Nederland.

TOTAALOPLOSSING VOOR KERKEN
Ledenregistratie, financiële bijdragen, giften, notities,
contactmomenten, huisbezoek, giften, geefgedrag,
herinneringen, documentenbeheer, brieven,
e-mailberichten; het kan allemaal binnen Scipio
Online worden bijgehouden.
GEBRUIKERSROLLEN
Scipio Online kan door vele personen binnen uw
gemeente worden gebruikt; op basis van
gebruikersrollen en rechten worden de
bevoegdheden binnen het programma bepaald.

ONLINE

EFFECTIEF SAMENWERKEN BINNEN UW
KERK

Alle persoonsgegevens en privacygevoelige data staan
100% veilig opgeslagen, conform de strenge eisen van
de AVG.

Tegelijkertijd met verschillende personen van uw
gemeente samenwerken in één gezamenlijke
administratie? Het kan! En het is nog gemakkelijk en
handig ook.

BETROUWBAAR EN BEWEZEN MET RUIM 10.000
GEBRUIKERS

•
•
•
•

Ledenadministrateur
Pastoraal team en Kringen
Communicatieteam
Penningmeester

Nooit meer gedoe met verschillende versies van
hetzelfde document of spreadsheet. De gegevens zijn
altijd actueel en u kunt vanaf elke computer inloggen.
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Met Scipio Online bent u verzekerd van een
totaalpakket voor uw gemeente. Het programma
wordt door ruim 1600 gemeenten en 10.000
gebruikers gebruikt.
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LEDENADMINISTRATEUR
De basis van uw administratie vormen de leden van uw
gemeente. Met Scipio Online registreert u uw
ledengegevens op een eenvoudige en heldere manier.
Standaard kunnen uitgebreide gegevens per persoon
en gezin worden vastgelegd. Daarnaast zijn er veel
mogelijkheidheden om uw eigen velden toe te voegen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
EEN BETROUWBARE LEDENREGISTRATIE VORMT DE
BASIS VAN IEDERE ADMINISTRATIE
Scipio Online voorziet in alle gemakken en tools voor
het registren van uw kerkelijke ledenadministratie.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is de wet
op de gegevensbescherming in de Europese Unie.
Personen krijgen op grond van de AVG meer
zeggenschap over hun persoonsgegevens.

Een kleine selecties uit de mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personen en gezinnen (PE)
Gasten en bezoekers
Kerkelijke gegevens
Burgerlijke stand
Groepen, wijken, secties en huiskringen
Selecties maken
Statistiek
Eigen velden
Stamboom
E-mail versturen
Documentenbeheer

SELECTIES MAKEN
Met behulp van selecties kunt u groepen of personen
selecteren, aan de hand van de door u gekozen
criteria. U kunt heel gericht selecties samenstellen,
zodat u doeltreffend te werk kan gaan.

Scipio Online – hagru.nl - info@hagru.nl – 050 20 50 000

Scipio Online voldoet aan de eisen van de AVG. Wij
hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen die nodig
zijn om uw gegevens te beveiligen. Zowel technisch,
organisatorisch en functioneel gaan we uit van Privacy
by Design en Privacy by Default.
Met alle gebruikers wordt standaard een
verwerkersovereenkomst afgesloten.

KOPPELING EIGEN WEBSITE EN APP
Scipio Online kunt u optioneel koppelen aan de
website van uw kerk en aan de Scipio app. Uw leden
kunnen dan zelf wijzigingen doorgeven van de eigen
gegevens. Deze wijzigingen worden aangeboden ter
controle en kunnen door de juiste verantwoordelijke
worden geaccordeerd en verwerkt worden in de
administratie.
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PASTORAAL TEAM
Het opzetten van een pastoraal team vergt een
gedegen voorbereiding en een zorgvuldige
implementatie in de gemeente. Centrale
informatievoorziening is hierin cruciaal.
Scipio helpt u om in contact te blijven met uw
gemeenteleden, jongeren, studenten en gasten. Met
de pastorale module kan het pastoraal team afspraken
inplannen. Tevens kan worden bijgehouden wat het
resultaat is geweest van de afspraken en bezoeken. U
kunt actuele overzichten opvragen en vele andere
zaken bijhouden en coördineren.
ACTUEEL LEDENBESTAND
De medewerkers van het pastorale team werken
samen in een centraal ledenbestand. In het
mutatiepostvak verschijnen automatisch
mutatiemeldingen. Denk aan nieuwe leden,
verhuizingen en wijkmutaties.
Via de agenda kan eenvoudig een
kennismakingsgesprek worden gepland met
bijvoorbeeld nieuwe leden. Daarnaast kunnen er
notities en contactmomenten worden geregistreerd.

TAAKGROEPEN
Binnen Scipio Online en de Scipio app kunt u meerdere
taakgroepen beheren. Denk hierbij aan het Beamteam,
Muziekteam, Jeugd en BHV.

HUISKRINGEN
Huiskringen versterken de onderlinge betrokkenheid
van de gemeenteleden. In kleinere groepen ontmoet
men elkaar om iets voor elkaar te kunnen betekenen in
het geestelijke en dagelijkse leven.
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Met Scipio Online en de Scipio app kunt u deze
huiskringen in goede banen leiden door onder andere:
•
•
•
•

Huiskringen te beheren
Kringleiders, functies en leden aan te wijzen
Eigen huiskringen te onderhouden en leden te
benaderen
Te communiceren met kringleden

TOOLS VOOR UW PASTORAAL TEAM
Scipio Online voorziet in handige tools voor uw
pastoraal medewerkers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actueel ledenbestand
Digitaal mutatiepostvak
Inzage kerkelijke gegevens eigen leden
Verjaardaglijsten en jubilea
Mobiele app voor het raadplegen van
ledengegevens en onderlinge communicatie
Contactmomenten en notities
Communiceren in wijken, secties, groepen en
kringen
Huisbezoekplanning
Selecties maken
Eigen velden
E-mail versturen
Documentenbeheer
Delen van informatie met teamleden
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COMMUNICATIETEAM
Het communicatieteam verzorgt de communicatie van
uw kerk. Handige tools zijn hierbij onontbeerlijk.
INTERNE COMMUNICATIE VAN UW KERK
Qua beschikbare media is er een scala aan
mogelijkheden. Een van de meest effectieve manieren
om de gemeente op de hoogte te houden van wat er
speelt, is de nieuwsbrief met daarin nieuws rond
gemeenteleden, activiteiten, vacatures,
kerkenraadsverslagen et cetera.
Geen probleem met Scipio Online. U selecteer uw
leden en verzorgt eenvoudig professionele en
gepersonaliseerde brieven en mailingen.
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Een kleine selectie uit de mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actueel ledenbestand
Selecties maken
Rapportage-editor
Samenvoegvelden
Word Merge
E-mailen
Digitale nieuwsbrieven
Delen van informatie met teamleden
Scipio App communicatieplatform

PROFESSIONEEL
Eén van de kernwoorden bij communicatie is
‘professioneel’. Door te werken met een huisstijl wordt
de herkenbaarheid vergroot en neemt de samenhang
tussen missie, identiteit en uitstraling toe.
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PENNINGMEESTER

DE BIJDRAGENADMINISTRATIE

De penningmeester van de gemeente heeft een
belangrijke taak. Hij houdt de financiële gezondheid
van de gemeente in de gaten. Hierbij verzorgt hij de
betalingen en houdt de inkomsten bij. Jaarlijks maakt
hij een begroting en presenteert het financieel
overzicht en de prognoses voor komende jaren.

Registreer eenvoudig de financiële toezeggingen,
giften en ontvangsten van uw leden. Door naadloze
integratie met uw eigen bank(en) verwerkt u
eenvoudig digitale bankafschriften. Op de
bijdragenkaart zijn alle gegevens snel en overzichtelijk
te benaderen. Daarnaast genereert u eenvoudig
incasso-opdrachten voor toezeggingen, collectes of
andere doelen.

De handige tools van Scipio Online maken het werk
efficiënt en overzichtelijk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actueel ledenbestand
Toezeggingen, ontvangsten en openstaande
posten (VVB, Kerkbalans of andere doelen)
Uitnodigingsbrieven
Herinneringen
Giften
Automatische incasso
Acceptgiro
iDeal betalingen
Digitale bankafschriften
Aangiftedocumenten belastingdienst
Periodieke giften
Directe koppeling met de boekhouding
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STATISTIEK EN PROGNOSES
De vele overzichten en statistieken geven u een helder
beeld van de actuele en historische situatie, waardoor
prognoses voor de komende jaren gemaakt kunnen
worden.
KOPPELING WEBSITE EN SCIPIO APP
Leden kunnen via diverse kanalen mutaties doorgeven,
toezeggingen doen en deelnemen aan collectes. Door
de directe koppeling met de ledenadministratie, zijn de
gegevens altijd actueel en kunnen toezeggingen,
mutaties en collectes eenvoudig worden verwerkt.

ONLINE

SCIPIO APP
Een eigen kerk app is op dit moment niet meer weg te
denken uit kerkelijk Nederland.
De Scipio kerk App is een bewezen
communicatieplatform voor kerken. De app maakt de
gemeente hechter, verhoogt de (collecte) inkomsten
en is veilig.
De app biedt een veilig en besloten
communicatieplatform voor ieder gemeentelid. Een
laagdrempelige toegang tot alle gemeente-informatie
en de ledenlijst, met volledige privacy gegarandeerd!

Het is dé oplossing voor uw kerkelijke gemeente om
leden te bereiken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitaal collecte / geven
Periodieke toezeggingen
Actuele ledenlijst (gekoppeld aan Scipio
Online)
Smoelenboek
Nieuwsbrieven en andere documenten
Communiceren in Kringen
Deel je moment
Verjaardagen
Agenda
Koppeling website

Kijk voor meer informatie op www.scipio-app.nl
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ACTIE KERKBALANS EN VVB VIA DE EIGEN
GEMEENTEWEBSITE
Uw gemeenteleden, waaronder jeugd en
randkerkelijken, moeten zo eenvoudig mogelijk een
toezegging voor Kerkbalans kunnen doen. Het grootste
deel van uw gemeenteleden heeft Internet en weet
hoe ze naar een website toe kunnen gaan.
Hoe mooi is het wanneer ze de toezegging digitaal via
uw eigen gemeentewebsite kunnen invullen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% digitale verwerking van uitnodiging tot
toezegging en betaling.
Volledig te combineren met de traditionele
werkwijze, zodat u ook de leden bereikt die niet
digitaal toezeggen.
Rechtstreeks gekoppeld aan de
bijdragenadministratie.
Hoge snelheid van verwerken zonder fouten door
onjuist vernemen.
Minder inzet van vrijwilligers vereist.
Verlichting van administratieve taken.
Het aanvullen van ledengegevens met emailadressen.
Besparing op print- en portokosten.
Inkomstenverhogend.

Kijk voor meer informatie op
www.mijntoezeggingen.nl
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WAT NOG MEER?
Scipio Online gaat verder en de ontwikkelingen staan
nooit stil. Hieronder nog meer mogelijkheden die het
programma biedt:
•
•
•
•
•

Rapportage-editor voor het maken van
gepersonaliseerde documenten en brieven
Merge met zelfgemaakte Word documenten
Uitgebreide zoekopdrachten bewaren en delen
met andere gebruikers
Ledenlijsten voor jaarboekjes generen op basis
van vele standaard sjablonen
Statistieken en ledenopbouw
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KOPPELEN MET EXTERNE APPLICATIES
Naast alle uitgebreide mogelijkheden, kunt u ook
diverse externe koppelingen maken. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boekhoudprogramma CashflowPro
Scipio app – www.scipio-app.nl
Kerkbalans digitaal – www.mijntoezeggingen.nl
Volledige integratie met LRP (PKN)
Mutatie-uitwisseling met SILA
Microsoft Excel, Word en Access
Planning Center Online
Koppeling eigen website middels API
(inclusief documentatie voor de webbouwer)

ONLINE

OVERSTAPPEN NAAR SCIPIO ONLINE
We snappen dat de overstap naar een nieuw systeem
veel vragen oproept. Onze specialisten begeleiden u
van A tot Z bij het overstappen naar Scipio Online.
We zetten uw huidige leden- en
bijdragenadministratie één-op-één over vanuit vrijwel
iedere applicatie of bestandsformaat.
GEGEVENSCONVERSIE
We zijn bekend met de volgende systemen en
formaten:
•
•
•
•
•

KLA
Ekklesia
Melite
Baruch
LRP

•
•
•
•
•

Excel
Access
XML
SQL
CSV

Andere formaten in overleg
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Er wordt altijd eerst proefconversie van uw gegevens
gedraaid. Na deze conversie is er alle tijd om samen
met u de gegevens te beoordelen. Indien er nog
aandachtspunten zijn, dan worden deze in overleg
met u opgelost. We gaan door tot dat u volledig
tevreden bent.
ONLINE KENNISBANK EN HELPDESK
Bij het afnemen van Scipio Online krijgt u onbeperkt
toegang tot onze online kennisbank. Zijn er nog
vragen? Dan staat onze helpdesk paraat om u te
ondersteunen.
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SCIPIO GEBRUIKERSVERENIGING
Scipio kent een onafhankelijke gebruikersvereniging
voor het ondersteunen van gebruikers en het delen
van kennis onderling.
De voordelen van een lidmaatschap van de Scipio
Gebruikersvereniging op een rij:
•
•
•
•
•

Ondersteuning met specifieke handleidingen
Gebruikersforum
Bijeenkomsten en workshops
Overleg met Hagru omtrent wensen
gebruikers
Contact met medegebruikers
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Indien u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van
de vereniging, dan kunt u zich via onderstaande link
aanmelden.
Kijk voor meer informatie op de website van de
gebruikersvereniging www.scipiogg.nl
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NEEM CONTACT OP
Wilt u meer informatie? Stuur ons een e-mail of bel
met één van onze adviseurs.
Samen bepalen we een aanpak voor uw gemeente en
werken we vrijblijvend een voorstel voor u uit.
Hagru BV
info@hagru.nl
050 20 50 000
www.hagru.nl
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