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Въведение

Системата обхваща процесите по събиране и генериране на обобщена статистическа
информация на базата на подадените данни в централния регистър за нощувки от местата за
настаняване и данните за лица, които не са граждани на Република България, страна, член на ЕС,
Конфедерация Швейцария или страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
Данните, получавани от МН могат да се въвеждат в системата ЕСТИ по няколко начина в
зависимост от потребностите и възможностите на МН.
За да се осигури сигурен метод за регулярно подаване на данните, системата ЕСТИ предоставя
на потребителите от МН следните възможности за попълване на данни:

Web service, чрез който по предварително договорен XML формат от хотелските
информационни системи се подават статистически данни за регистрираните нощувки и
идентификационни данни за лицата съгласно чл. 116, ал.5, т. 2;

Уеб базиран потребителски интерфейс, чрез който регистрирани потребители,
представители на МН имат възможност да подадат исканите данни чрез:
o Директно въвеждане на информацията;
o Импорт на файл с данни по предварително зададен формат.
Уеб-базираният потребителски интерфейс за въвеждане на данни осигурява сигурен
достъп на представителите на МН за въвеждане и корекция на въведените данни. Представител
на МН има достъп само до данните, въведени за конкретния обект.
Персонализиращата информация за лицата (име, номер на документ за самоличност, ЕГН/ЛНЧ)
се съхранява в системата в криптиран вид.

2

Цел

Целта на настоящото ръководство на потребителя е да опише подаването на данни през
Единната система за туристическа информация, както и управлението на достъпа на
потребители към Местата за Настаняване.

3

Основни компоненти

Всички страници за управление на информационните обекти в Единната система за
туристическа информация имат следната функционална и информационна структура:
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Фигура 1 Основни компоненти на ЕСТИ

3.1 Лого
Този елемент има навигационно и информационно значение за потребителя. Информационното
му значение се изразява в знанието, което носи за потребителя за това, коя система е отворил.
Навигационното значение на този елемент се свързва с функционалността му да зарежда
началната страница на Министерство на туризма.

Фигура 2 Лого

3.2 Главно навигационно меню
Главното навигационно меню осигурява достъп до всички функционалности, достъпни за
съответния потребител. Навигационните елементите в менюто на системата, достъпни за
потребители с роля „МН оператор“, са:


Места за настаняване - елемент осигуряващ достъп до началната страница за управление
на местата за настаняване, до които има достъп съответния „МН оператор“.

Стр. 5 от 19

Минитерство на туризма

ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСТИ И СРН

Фигура 3 Главно навигационно меню

3.3 Табличен списък
Табличните списъци, към всяка от страниците за управление на информационни обекти в ЕСТИ,
съдържат различен брой колони, според вписваната информация за съответните обекти и колона
с действия.

Фигура 4 Табличен списък

3.3.1

Филтриране и сортиране на съдържание

Съдържанието на табличните списъци може да се филтрира по всяка една от нейните колони.
ЕСТИ предлага следните възможности за филтриране:


Филтриране на текстови колони. Възможните параметри тук са:
o Започва с - ЕСТИ филтрира само онези редове, за които вписаната информация в
тях започва с посочените символи;
o Завършва на - ЕСТИ филтрира само онези редове, за които вписаната информация
в тях завършва с посочените символи;
o Съдържа - ЕСТИ филтрира само онези редове, за които съдържат вписания
филтър;
o Не съдържа - ЕСТИ филтрира само онези редове, за които не съдържат вписания
филтър;
o Равно на - ЕСТИ филтрира само онези редове, за които отговарят на посочения
филтър;
o Не е равно на - ЕСТИ филтрира само онези редове, за които не отговарят на
посочения филтър;
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Фигура 5 Филтриране на текстови колони

3.3.2

Странициране на съдържание

ЕСТИ позволява ръчна настройка на броя записи, които да се виждат в табличните списъци:

Фигура 6 Странициране по брой записи в табличния списък

Според зададения брой записи, ЕСТИ автоматично определя броя на табличните страници,
измежду които може да се прегледа нейното съдържание. Табличния списък разполага с елемент,
позволяващ:






бърз достъп до първата таблична страница със съдържание;
бърз достъп до последната таблична страница със съдържание;
избор на конкретна страница със съдържание;
преглед на предишна , спрямо текущата, страница;
преглед на следваща , спрямо текущата, страница.

Фигура 7 Странициране по страници в табличния списък
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4 Подаване на данни за настанени лица през ЕСТИ
Началната страницата за подаване на данни през Системата за Регистрация на Настанявания
има следното информационно и функционално съдържание:

Фигура 8 Начална страница за регистрация на настанени лица

С натискане на бутона
“Място за настаняване” > ЕСТИ зарежда началния екран с всички
Места за настаняване към които конкретния потребител има достъп.
За да може потребителят да подава данни за настанени лица, първоначално трябва да се определи
за кое Място за настаняване иска да го направи (в случай, че има достъп до повече от едно Място
за настаняване).

Фигура 9 Избор на Място за настаняване

В колоната Вид се дава информация за типа на МН, докато в колоната Име на обект може да се
разбере и наименованието на конкретното МН.
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4.1 Подаване на данни за настанени лица чрез качване на файл
След като сте избрали ред от таблицата с Места за настаняване за което искате да качите файл с
лица за настаняване, следва да натиснете бутона за
„Прикачи ексел файл“ > ЕСТИ отваря
екран с поле за прикачване на файл от локалната система или да натиснете бутона за „Прикачи
CSV файл“ > ЕСТИ отваря екран с поле за прикачване на файл от локалната система.

Фигура 10 Страница за зареждане на файл с данни за настанени лица

При натискане в полето Изберете файл се отваря прозорец в който да бъде намерен файлът в
локалната система, който желаете да качите. Ако няма грешки във файла заредите данните се
показват в табличен списък (фиг. 11).

Фигура 11 Списък с настанени лица, заредени от локален файл

За да изпратите данните към системата следва да натиснете бутона „Изпрати данните“ > ЕСТИ
валидира и съхранява подадените данни за настанени лица в конкретното МН.
ВНИМАНИЕ: Ако форматът на файла е неправилен ЕСТИ извежда съобщение с грешка.
4.2 Подаване на данни за настанени лица чрез „Система-Система“
Подаването на данни за настанени лица чрез „Система-Система“ става чрез XML формат, с който
хотелските информационни системи подават статистически данни за регистрираните нощувки и
идентификационни данни за лицата.
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5 Управление на Места за настаняване
Началната страница за управление на Места за настаняване има следното информационно и
функционално съдържание:

Фигура 12 Начална страница за управление на Места за настаняване

С натискане на бутона
“Място за настаняване” > ЕСТИ зарежда началния екран с всички
Места за настаняване към които конкретния потребител има достъп.
За да може Супер потребителят да управлява достъпа до МН, първоначално трябва да се
определи за кое Място за настаняване иска да го направи (в случай че има достъп до повече от
едно Място за настаняване).

Фигура 13 Избор на Място за настаняване

В колоната Вид се дава информация за типа на МН, докато в колоната Име на обект може да се
разбере и наименованието на конкретното МН.
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5.1 Добавяне на съществуващ потребител към Място за настаняване
За да дадете достъп на съществуващ в системата потребител до конкретно Място за настаняване,
следва да натиснете бутона
“Добави съществуващ потребител” > ЕСТИ отваря екранна
форма за добавяне на потребител към Място за настаняване.

Фигура 14 Добавяне на потребител към Място за настаняване

За да добавите съществуващ потребител към избраното Място за настаняване е необходимо да
натиснете бутона за
„Добавяне“ > ЕСТИ отваря таблица с всички свободни МН оператори,
които не са „закачени“ към други Места за настаняване, както и с всички МН оператори на които
вече е даден достъп до другите Места за настаняване на конкретното ЛИДО.

Фигура 15 Избор на потребител за добавяне към МН

След като намерим даденият потребител на който да се даде достъп до конкретното Място за
настаняване е необходимо потребителя да се маркира и да се натисне бутона „Готово“.
След като завършим с добавянето на потребители към МН следва да натиснем бутона „Запази
данните“ > ЕСТИ съхранява актуализирания достъп на потребители до конкретното МН.
ВНИМАНИЕ: За да се откажете от добавянето на съществуващ потребител към МН, изберете
бутон „Обратно“ > ЕСТИ отваря началния екран за Места за настаняване.
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5.2 Преглед на информация за Място за настаняване
За да прегледате информация за Място за настаняване е необходимо от началния екран с МН да
натиснете бутона
„Информация“ > ЕСТИ отваря екранна форма с данни за избраното от
списъка Място за настаняване.

Фигура 16 Информация за Място за настаняване

ВНИМАНИЕ: За да се откажете от прегледа на информация за МН, изберете бутон „Обратно“
> ЕСТИ отваря началния екран за Места за настаняване.
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Управление на потребители

6.1 Добавяне на нов потребител
За да добавите нов потребител, следвайте следната последователност от действия:
1.
От началната страница за управление на потребители, изберете бутон
ЕСТИ зарежда екран „Добавяне на потребител“:

„Добавяне“ >

Фигура 17 Форма за добавяне на нов потребител

1.
Въведете данните за новия потребител > ЕСТИ осъществява формален контрол на
вписваните данни:
ВАЖНО: При неспазване на посочените ограничения, ЕСТИ извежда подходящо съобщение,
указващо вида на допуснатата грешка.
2.
За да съхраните данните за добавяния потребител, изберете бутон „Запази данните“ >
ЕСТИ съхранява данните за новия потребител и изпраща имейл за активация на достъпа до
съответния потребител.
ВНИМАНИЕ: За да се откажете от добавянето на нов потребител, изберете бутон „Обратно“ >
ЕСТИ отваря началния екран за управление на потребители, без да съхранява данните за
добавяния потребител.
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Добавяне на достъп до Място за настаняване

За да се добави достъп до МН на новият потребител е необходимо да се натисне бутона
„Добавяне“ > ЕСТИ отваря списък за добавяне на достъп до МН.

Фигура 18 Даване на достъп до МН на нов потребител

От отметката до типа на МН може да се избере за кои (в случай че Супер потребителя има достъп
до повече от едно МН) Места за настаняване да се даде достъп на новия потребител. След като
приключи процеса по даване на достъп до МН на новия потребител е необходимо да се натисне
бутона „Готово“ > ЕСТИ валидира и съхранява достъпа на новия потребител на МН.
ВНИМАНИЕ: За отказ от даването на достъп до МН, изберете бутон „Обратно“ > ЕСТИ затваря
диалоговия прозорец за даване на достъп до МН на нов потребител.
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6.1.2 Добавяне на секторен идентификатор
За да се добави секторен идентификатор за новия потребител е необходимо да се избере Тип на
секторния идентификатор, да се въведе Секторния идентификатор и да се впише Описание.
Следващата стъпка е да се натисне бутона „Готово“ с който системата валидира подадените
данни за секторен идентификатор (Ако се избере бутона „Отказ“, ЕСТИ изтрива въведените
данни).
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6.2 Преглед и редакция на данни за потребител
За да редактирате данните на потребител, следвайте следната последователност от действия:
1. От началната страница за управление на потребители, изберете действие
„Редактиране“ за желания потребител > ЕСТИ зарежда екран „Редакция на потребител“:
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2.
Редактирайте данните за съответния потребител > ЕСТИ осъществява формален контрол
на вписваните данни:
ВАЖНО: Вписаната електронна поща не може да бъде редактирана. При неспазване на
посочените ограничения, ЕСТИ извежда подходящо съобщение, указващо вида на допуснатата
грешка.
3.
За да съхраните редактираните данни, изберете бутон „Запази данните“ > ЕСТИ
съхранява редактираните данните.
ВНИМАНИЕ: За отказ от редактирането, изберете бутон „Обратно“ > ЕСТИ отваря началния
екран за управление на потребители, без да съхранява редактираните данните за потребителя;
6.3 Блокиране на потребител
За да блокирате достъпа на потребител до системата, следвайте следната последователност от
действия:
1.
От началната страница за управление на потребители, изберете действие
„Редактиране“ за желания потребител > ЕСТИ зарежда екран „Редактиране на потребител“:
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2.
Махнете отметката от полето „Активен“;
3.
За да съхраните редактираните данни за потребителя, изберете бутон „Запази данните“
> ЕСТИ съхранява редактираните данните.
ВНИМАНИЕ: За да се откажете от блокирането на потребител, изберете бутон „Обратно“ >
ЕСТИ отваря началния екран за управление на потребители, без да блокира достъпа на
потребителя;
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6.4 Активиране на потребител
За да активирате достъпа на потребител до системата, следвайте следната последователност от
действия:
1.
От началната страница за управление на потребители, изберете действие
„Редактиране“ за желания потребител > ЕСТИ зарежда екран „Редактиране на потребител“:
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2.
Натиснете бутон „Активирай“ в горния десен ъгъл на страницата;
3.
ЕСТИ изпраща имейл на въведената електронна поща на потребителя с подканване за
въвеждане на нова парола. След като потребителят я въведе, неговият профил се активира и той
може да използва системата.
ВНИМАНИЕ: За да се откажете от активирането на потребител, изберете бутон „Обратно“ >
ЕСТИ отваря началния екран за управление на потребители, без да активира достъпа на
потребителя.
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