
Informa!ní systém pro lázn", spa a wellness hotely, rehabilita!ní centra …

GUBI Spa - Skenování doklad#

!  Tvo"í se vám fronty na recepcích? 

!  Pot"ebujete urychlit práci na recepci 
bez tlaku na personál?

!  Rádi byste sní#ili chyby p"i zadávání 
dat, které vznikají kv$li p"etí#enému 
personálu? 

www.gubigroup.com

Jak to celé funguje…
Skener naskenuje údaje klienta a$p%edá je rezerva!nímu systému 

– to celé do$dvou sekund. Rezerva!ní systém ihned kontroluje tzv. 

Banku klient# (místo, kde máme ulo&ené ve'keré údaje o$klientovi).

Pokud údaje najde, provede jejich kontrolu a$p%ípadné zm"ny pro-

vede automaticky.

Pokud údaje nenajde, provede ihned jejich vlo&ení do$rezerva!ního 

systému. 

(teme spolehliv" údaje z$ob!ansk)ch pr#kaz#, pas# (v!etn" azbu-

ky), %idi!sk)ch pr#kaz#, karti!ek zdravotních poji'*oven… 

Sní#íme %asov& náro%né úkony…
P%i vyu&ití skeneru doklad# a$ jeho propojením 

s$rezerva!ním systémem dosáhneme zrychlení 

zadání údaj# klienta do$rezerva!ního systému. 

Jak? Recepce musí v&dy zkontrolovat evidova-

né údaje v$rezerva!ním systému. Díky propoje-

ní skeneru a$rezerva!ního systému tento krok 

odpadá.

Sní#ení chybovosti…
N"kte%í klienti mají komplikovaná jména - diakritika, speciální zna-

ky (nap%. u$n"mecké klientely), zdvojení písmen apod. Co m#&e 

b)t hor'ího, ne& pokud klient vidí v$dokumentaci od$nás své „zko-

molené“ jméno, nemluv" o$dal'ích povinn)ch údajích, které mu-

síme evidovat…

Díky skeneru a$automatickému p%enosu dat z$dokladu se t"mto 

„trapn)m“ situacím lehce vyhneme a$nebudeme zat"&ovat ji& tak 

p%etí&en) personál. Údaje z$doklad# jsou p%eneseny p%esn" tak, 

jak je doklad obsahuje. Navíc cel) proces trvá jen pár sekund…

Dodr#ení zákonn'ch po#adavk$…
Pomocí skenování doklad# dodr&íme zákonné 

podmínky zejména z$pohledu správnosti, úplnos-

ti a$korektnosti evidovan)ch údaj#. GDPR? Není 

problém – údaje o$ klientech evidujeme p%esn" 

podle toho, co nám na%ízení nebo ostatní zákony 

ukládají a$je mo&né nastavit, jaké údaje a$kdy bu-

deme evidovat i$s$ohledem na$technicko-organi-

za!ní opat%ení, které máme na'im Data Protection 

O+cerem zpracováno.

Hlavní v'hody:
!  urychlení odbavení klienta

!  sní#ení tlaku na personál

!  sní#ení chybovosti

!  automatická kontrola dodr#ování GDPR


