INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
DATACARD® PRO
IDENTIFIKACI OSOB

MYSLÍTE TO S IDENTIFIKACÍ
VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ,
NÁVŠTĚVNÍKŮ A ZÁKAZNÍKŮ
VÁŽNĚ?

JAK VYTVOŘIT
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
NA IDENTIFIKACI OSOB

Zde jsou kroky, podle kterých
si Vaše organizace může
vytvořit inteligentní řešení na
identifikaci osob.
Nabízíme všechny zde
popisované produkty
a mnohem více.

1. Identifikační software
Identifikačním softwarem to celé
začíná. Tato aplikace Vám
umožní úpravy návrhů karet,
správu fotografií držitelů karet
a souvisejících údajů a tisk
uživatelských reportů.

2. Snímání fotografií podpisů a
biometrie
Digitálním fotoaparátem
vyfotografujete držitele karty,
případně nasnímáte jeho
digitální podpis nebo
biometrický údaj (např. otisk
prstu).

DŮVĚŘUJTE EXPERTŮM – VYUŽIJTE ŘEŠENÍ
SVĚTOVÉHO LÍDRA V OBLASTI PERSONALIZACE
IDENTIFIKAČNÍCH KARET

3. Tisk karet
Jakmile získáte data, stolní
tiskárna potiskne kartu
monochromaticky, plnobarevně
nebo pomocí přepisovatelné
technologie. Navíc se mohou
zapsat údaje do magnetického
proužku nebo čipu karty.

4. Výměna spotřebního
materiálu
Pomocí originálních tiskových
pásek, ochranných a
laminovacích fólií dosáhnete
výjimečnou a stálou kvalitu tisku.
Při vyčerpání jednoduše
vyměníte použitý spotřební
materiál za nový.

5. Získání profesionálních
služeb podpory
V případě potřeby získáte
přístup do týmu s odbornými
znalostmi a zkušenostmi,
nevyhnutelnými pro dosažení
optimálního výkonu.

VYTVOŘTE SI SPRÁVNÝ KARTOVÝ PROGRAM
PRO VAŠE PODMÍNKY
Identifikační karty s vyšším stupněm zabezpečení najde uplatnění v mnohých oblastech. Použití specifických
prvků, které by měli obsahovat Vaše karty, je závislé od toho, jakým způsobem je bude používat Vaše organizace
a zaměstnanci.

VIZUÁLNÍ IDENTIFIKACE
Pro základní vizuální kontrolu Vám stačí použít:
Brilantní barevné fotografie
Loga a jinou grafiku
Podpis držitele karty
Těžko zfalšovatelné průhledné obrázky
(tzv. efekt „ducha“)

POKROČILÉ ZABEZPEČENÍ
Identifikátory pro aplikace s vysokým zabezpečením Vám
nabídneme nejsofistikovanější prvky, které jsou k dispozici:
V čipu uložený detail otisku prstu nebo jiné

TRANSAKCE
Karty elektronických peněženek, docházkových
systémů a jiných transakčních systémů uchovávají
údaje v:
Skenovatelných čárových kódech
Personalizovaných magnetických proužcích
Kontaktních nebo bezkontaktních čipech

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU
Identifikátory, které umožní zaměstnancům přístup do
objektů a přihlášení se do sítí, mohou zahrnovat:
Proximity karty se zalitým transpondérem
s vysokofrekvenční identifikací
(Radio Frequency Identification – RFID)

biometrické údaje, které nelze replikovat

Zápis údajů do magnetického proužku využívaný

Bezpečnostní laminovací fólie Datacard® DuraGard®

v systémech s čtečkami magnetických karet

s holografickými obrázky, mikrotiskem, gilošovými vzory a
dalšími opticky proměnlivými prvky
(Optical Variable Devices – OVDs),
pokrývající až 95% povrchu karty
Ultrafialový fluorescenční tisk

CENOVĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ
PRO JAKOUKOLIV ORGANIZACI
Inteligentní řešení Datacard® pro identifikaci osob jsou navržená tak, aby bylo schopné uspokojit široké pole
požadavků v rámci rozmanitých trhů a aplikací. Nehledě na Vaše specifické požadavky, můžete očekávat
bezproblémovou kompatibilitu, vynikající spolehlivost a přijatelnou cenu. Navíc tyto produkty lze integrovat s
ještě širším rozsahu řešení od třetích stran pro úzce specializované aplikace.

1. ZAČÍNAJÍCÍ KARTOVÝ PROGRAM

Ideální pro:

Obsahuje: Základní snímání obrazu, tisk karet

Základní školy

v menších množstvích a identifikační software

Menší podniky

s jednoduchým ovládáním

Maloobchody

Umožňuje: jednostranný plnobarevný potisk

Zdravotní zařízení

identifikačních karet s čárovými kódy

Členské organizace

2. STANDARDNÍ KARTOVÝ PROGRAM

Ideální pro:

Obsahuje: Pokročilé snímání obrazu, tisk karet ve

Podniky

velkých množstvích a univerzálnější software pro návrh

Střední školy

karet a správu databází

Nemocnice/zdravotnictví

Umožňuje: oboustranný plnobarevný tisk identifikačních

Kasina

karet s kódováním magnetických proužků a kompatibilitou

Management návštěvníků

s formátem OpenCard

3. POKROČILÝ KARTOVÝ PROGRAM

Ideální pro:

Obsahuje: Profesionální snímání obrazu, snímání

Státní organizace

biometrických údajů, aplikování bezpečnostních

Samosprávu

laminovacích fólií a sofistikovaný software s integrací

Vysoké školy a univerzity

a správou databází

Národní identifikační programy

Umožňuje: oboustranný plnobarevný tisk identifikačních

Velké průmyslové korporace

karet s personalizací čipů, UV fluorescenční potisk

Výdaj řidičských průkazů

a těžko zfalšovatelné bezpečnostní laminovací fólie

NEJPRODÁVANĚJŠÍ INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO
IDENTIFIKACI OSOB
Pomocí inteligentních řešení Datacard pro identifikaci osob dosáhnete zvýšení ochrany zaměstnanců, majetku a
technologií Vaší organizace.

IDENTIFIKAČNÍ SOFTWARE S PŘÍJEMNÝM ROZHRANÍM

JEDNODUCHÉ SNÍMÁNÍ OBRAZU

Tento univerzální software s jednoduchou obsluhou je vhodný pro jakýkoliv

Tyto systémy Vám velmi ulehčí hromadné snímání fotografií držitelů

kartový program.

karet a biometrie.

Identifikační software Datacard® IDCentre™

Systém Datacard® Photo Pointe™

Tato flexibilní, výkonná platforma je dostupná ve čtyřech jedinečných edicích:

Pro automatizované snímání a ořezání fotografií
Systém Datacard® Photo Pointe™ Pro

IDCentre Lite pro začínající kartové programy
IDCentre Bronze pro návrh a tisk karet s nejžádanějšími funkcemi
IDCentre Silver pro pokročilý návrh karet a databázový management
IDCentre Gold pro sofistikovanou bezpečnost, biometrii a aplikace

Pro automatizované snímání a ořezání fotografií s vysokou kvalitou
Systém Datacard® Signature Pointe™
Na snímání a zaznamenávání digitálních podpisů
Systém Datacard® Finger Pointe™

s čipovými kartami.

Na snímání otisků prstů
®

™

Identifikační informační software Datacard WebID

Software Datacard® Visitor Pointe™

Umožňuje oprávněným uživatelům přístup a správu zabezpečených

Snímá a ukládá údaje z osobních dokladů návštěvníků a tiskne

identifikačních dat prostřednictvím Webu

návštěvnické identifikační karty.
Systém Datacard® SecureCapture™
Snímání a ořezání obrazu s nejvyšším stupněm zabezpečení
s výkonným bleskem a integrovaným designem.

VÝKONNÉ UNIVERZÁLNÍ TISKÁRNY KARET

Tiskárny karet Datacard se vyznačují výjimečnou kvalitou tisku,
spolehlivostí a univerzálností.
Tiskárna karet Datacard® CP40™ Plus
Tiskárna s výjimečně jednoduchou obsluhou pro jednostranné
monochromatické nebo plnobarevné karty
Tiskárna karet Datacard® CP60™ Plus
Nejvyšší rychlost tisku jedno i oboustranných
monochromatických nebo plnobarevných karet
Tiskárna karet Datacard® CP80™ Plus
Tiskne sofistikované karty s vysokým stupněm zabezpečení
a aplikuje bezpečnostní laminační fólie inline
Tiskárna karet Datacard® RP90 Plus
Využívá jedinečnou retransferovou technologii s tiskem skutečně
od kraje do kraje, i na materiály na rozdíl od PVC mechanicky
odolné.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL VYSOKÉ KVALITY A SLUŽBY
Originální tiskové pásky Datacard® s technologií Intelligent Supplies
Technology™ zabezpečují výjimečnou kvalitu tisku se stálými výsledky.
Jsou vybavené patentovanou technologií s RFID čipem, který umožňuje
tiskárnám karet Datacard rozpoznat typ a nespotřebované množství
tiskové pásky a automaticky přizpůsobit pro ni nastavení.
Ochranné laminační fólie Datacard® DuraGard® s pokrytím povrchu
karty téměř od kraje do kraje
Se standardními nebo zákaznickými opticky proměnlivými prvky
(Optical Variable Devices – OVDs), holografickými předlohami,
mikrotiskem, gilošovými vzory. Tento exkluzivní spotřební materiál
významně zvyšuje bezpečnost a prodlužuje životnost karet.
Služby podpory:
podpora a poradenství
záruční a pozáruční opravy
garanční prohlídky
Originální výbava tiskáren Datacard:
software s možností aktualizace
volitelné příslušenství
spotřební materiál
Instalace:
zákaznická implementace
instalace tiskáren a softwaru u zákazníka
zaškolení personálu

