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Решение за Хотели 
за автоматично четене на Документи,

напълно покриващо изискванията на Регламента 
за защита на лични данни (GDPR) 

и на ЕСТИ (Единна система за туристическа информация).

Предимства:
1.   Четат се автоматично Всички международни Паспорти и Лични карти на EU
2.   Скорост на четене и вкарване на данните - около 2 секунди
3.   Достоверност на данните - 100 %
4.   Формиране на електронна Адресна карта без да се налага “копиране на документа” или ръчно набиране 
     на данни от документа.
5.   Изцяло софтуерно решение (Mobile Document reading - Prim 41 App), което не изисква закупуване 
     на скъп документен четец (цена > 1100 лева)
6.   Използва се мобилен телефон или таблет
7.   Може да се инсталира  в хотели, които  използват или не използват Хотелски софтуер (PMS).

По желание на потребителя може да се попълва и “Регистъра за настанени туристи”, по чл. 116, ал. 2 
от Закона за туризма.

На екрана е налична “икона” 
на мобилното Приложение. Стартира се Приложението.

След това се стартира OCR процедурата.

1. 2.

3.

Отваря се прозорец на мобилното устройство за автоматично прочитане 
на MRZ информацията от документа.5.
Стартира се “Auto focusing” 
и софтуерът автоматично взема 
информацията от MRZ частта 
на документа 
без намеса на оператора.

Операторът може да види 
автоматично попълнените данни 
в Мобилната форма.

6.

Допълнително се въвеждат:
 Дата на настаняване - •

   взема се автоматично текущата дата
 Брой дни на престой - •

   задължително се попълват
 Дата на напускане - автоматично •

   се пресмята и попълва от софтуерa
 Номер на стая - задължително •

   се попълва ръчно от потребителя
 Името на файла се образува от име •

   на хотел и текуща дата.

7.

Формира се файл в Excel формат.8.

По желание на потребителя може да се попълва и “Регистъра за настанени туристи”, 
по чл. 116, ал. 2, от Закона за туризма.

9.

Съгласно изискванията на ЕСТИ от 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, 
включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, 

къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация 
към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията 

на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Автоматично се стартира процеса за четене 
на MRZ частта на документа за:
- Лични карти
- Паспорти

4. Повече информация - съгласно проектните нужди.10.

Фирма Прим 41 предоставя безплатен тестов период 
за използване на предлаганото решение!!!
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