
DPWrite
Software pro zápis dat z dokladů do externích
aplikací

Software pro zápis dat z dokladů přináší 

velké zrychlení celého procesu evidence 

klienta, ale také odstraňuje riziko vzniku 

lidské chyby. Systém je plně kompatibilní 

s téměř jakýmkoliv softwarem. Ve spojení 

s našimi čtečkami dokladů dokáže přečíst 

data z cestovního pasu, občanského průkazu 

nebo jiných cestovních dokladů a potřebné 

údaje automaticky uloží do elektronického 

formuláře.

V kombinací s aplikací AiD Data Capture 

umožňuje extrahovat data z několika 

tisíců typů dokladů z celého světa. Zvyšuje 

bezpečnost a v kombinaci s vybraným 

hardwarem a aplikací AiD Control umožňuje 

detekci falzifikátů cestovních dokladů. 

Vhodná místa pro nasazení systému jsou 

všude tam, kde se můžete setkat s potřebou 

zapsání některých údajů z cestovního 

dokladu klienta do vašeho systému. Např. 

klientské pracoviště bank, recepce hotelu, 

kasina, kancelářské budovy či pokladny 

stadionů.
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Občanské průkazy Cestovní pasy Víza Povolení k pobytu

Řidičské průkazy Kreditní karty Kartička pojištence Osvědčení o očkování

DPWrite poskytuje data k zpracování z těchto dokumentů:
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Výhody

operační systém: operační systém MS Windows 10 
a novější

HW: standardní kancelářský počítač 
např. Intel i3, i5, i7

• umožňuje zapisovat data z dokladů do jakékoliv aplikace
• nahrazuje klávesnici, systém se jednoduše domnívá, že 

dokážete psát na klávesnici tak rychle
• automaticky pohybuje kurzorem mezi jednotlivými poli: 

tabulátor, enter, mezerník, možnost definovat vlastní 
klávesové zkratky

• kontrola věku, platnosti dokladu
• online ověřování platnosti dokladu s databází 

ministerstva vnitra ČR a SR
• možnost přímého napojení na externí aplikace – REST 

API, CSV, JSON
• může běžet jako program nebo jako Windows služba
• po poskytnutí potřebné technické dokumentace 

připravíme zápis dat přímo do databáze koncové 
aplikace

Systémové požadavky
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