
Система за управление на посетителите

Системата е напълно съвместима с регламент (ЕС) 2016/679

Данните, �оито могат да се четат машинно и да се попъ��ат а�томатично са:

Име,  фамилия,  дата  на  раждане,  пол,  ЕГН/ЕНЧ,  националност,  номер  на  паспорт/ 

лична карта, вид на документа (паспорт или лична карта), държава, 

дата на валидност и дата на издване на документа.
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Visitors Management System (VMS) e �омбинация от 
софтуер за упра��ение на посетите�ите и усторйст�о за а�томатично четене на MRZ 
(машинно читаемата зона) на до�ументите за само�ичност - �ични �арти и паспорти. 
Системата е при�о�има за �сич�и обе�ти, � �оито се осъщест�я�а �онтро� на 
достъпа на �ъншни �ица и посетите�и �ато: дър�а�ни, общинс�и и пуб�ични 
учре�дения, учи�ища, офис сгради, произ�одст�ени предприятия, �огистинчи бази, 
�етища, стадиони и спортни за�и, хоте�и, театри и музеи  и �ся�а��и обе�ти, �оито са 
с �онтро� на достъпа посредст�ом идентифициране на посетите�ите.

VMS и ID BOX ONE
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GDPR by design 



Бързина

Не карайте посетителите
да чака. Въведете данните

им за под 4 секунди

Защита

Криптиране на записаните 
данни за максимална

сигурност и надежднос

Какви са предимствата на системата?
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Основни функционалности
- Възможност за конфигуриране, кои
данни да се записват и кои не;
- Добавяне на допълнителни полета
за попълване- при кого идва госта, 
номер на карта за достъп и др.
- Записване на дата и час на влизане 
и дата и час на напускане на обекта;
- Управление на права и потребители;
- Детайлен лог на направените 
промени от потребителите;
- Справки за посетителите за период
  по име, по оператор, посещение и др.

- Бързина и коректност при въвеждане;
- Минимизиране на човешкия фактор;
- Подобряване на контрола на достъпа;
- По-голяма сигурност - за училища, 
обществени сгради, театри, музеи, 
хотели, спортни зали, стадиони и други, 
където се събират големи групи хора 
и има риск от атентати и конфликти;
- Възможност за връзка и изпращане
на данни към външни системи- МВР; 
- множество опции за модуларно
надграждане и къстамизация.
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