DATACARD® CE840™
systém pro okamžité vydávání karet

Udělejte dojem
a zvyšte prestiž své značky!
• Emboss/Indent předtištěných karet
výjimečnou rychlostí a kvalitou
• Vytvoření plnobarevné karty
s vlastním grafickým motivem
• Výdej brilantních, vysoce
zabezpečených karet na vyžádání
• Minimalizace provozních nákladů
• Ideální nástroj na okamžité vydávání
členských karet, karet pro maloobchod,
věrnostní a další zákaznické programy

VYSOKÉ ZABEZPEČENÍ
Řada fyzických a logických funkcí zabezpečení
je v souladu s podporovanými bezpečnostními
standardy Visa a MasterCard.
Můžete mít bezpečnostní logy v podobě auditů
a robustní ochranu karet a spotřebního materiálu.

Výkonný systém pro okamžité vydávání karet
Systém Datacard® CE840™ nabízí okamžitý výdej vysoce zabezpečených
personalizovaných karet s embosovým písmem – na vyžádání (On Demand Card
Issuance) nebo v maloobjemových dávkách.



Jedinečná konstrukce systému, bezkonkurenční výkon a univerzálnost
Vyšší flexibilita při realizaci vašich marketingových akcí a zákaznických
programů

Standardní funkce
 Emboss karet
 Indent karet
 Kódování magnet. proužku

Volitelné funkce
 Plnobarevný oboustranný tisk
 Personalizace čipových karet
(kontaktních / bezkontaktních)

Vysoká kvalita embosového a indentního tisku
Okamžitý výdej personalizovaných karet s precizním embosovým a indentním tiskem
zvyšuje estetickou a bezpečnostní kvalitu vašich kartových programů. Embosové
znaky je prakticky nemožné pozměnit, falšovat nebo odstranit. Embosový tisk dodá
vašim kartám profesionální vzhled a vytvoří pocit vyšší hodnoty.
Kódování a tisk
Systém Datacard® CE840™ je ideální pro výdej karet v malých sériích. Standardně
nabízí kódování magnetického proužku nebo volitelně kódování kontaktních
a bezkontaktních čipů v kartách. Volitelný přímý plnobarevný potisk karet umožňuje
výrobu individuálních designů karet dle přání zákazníků, což přináší zlepšení image
vaší společnosti a přináší možnost cílené variability pro vaše kartové zákaznické
programy.
Flexibilní řešení pro celou řadu různých aplikací
Datacard® CE840™ nabízí různé možnosti integrace do stávajících programů, nebo
vlastní řešení nových programů výdeje karet. Datacard Group má k dispozici
softwarové řešení pro okamžitý výdej karet, které vyniká intuitivním uživatelským
rozhraním, stejně jako plnou podporou a kontrolou procesů od návrhu karty až po
sledování auditů.
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DATACARD® CE840™ Systém pro okamžité vydávání karet







Až 150 embosových a indentních znaků
Kódování magnetického proužku
Volitelně - personalizace čipových karet
Volitelně - plnobarevný potisk karet
Přední vstupní/výstupní zásobník
Indentní tisk na přední nebo zadní stranu karty

Ideální systém pro každé
výdejní místo
Systém Datacard® CE840TM
pro okamžitý výdej karet je
schopný pracovat s externími
softwarovými aplikacemi
pomocí Datacard®
propojovacích nástrojů.
V kombinaci s certifikovaným
spotřebním materiálem
Datacard® a globálním
servisem máte k dispozici
kompletní řešení pro okamžité
vydávání karet, které poskytuje
výjimečné výsledky.

Přímý tisk na kartu je volitelná funkce
s nutností instalace ve výrobě

CE840 TM systém – technická specifikace standardního systému
Emboss/Indent
75 embosových/indentních znaků, podle ID-1 ISO 7811-3

Indent přední, zadní nebo na obě strany karty
Bezpečnostní znaky MasterCard, znaky Helvetica®, OCR-A1, OCR-B1

Spotřební materiál

Rychlost tisku karty

do 60 vteřin - kódování magnetického proužku, indent a emboss
do 64 vteřin - tisk monochromatické grafiky, kódování mag. proužku, indent a emboss
do 78 vteřin – tisk plnobarevné grafiky, kódování mag. proužku, indent a emboss

Kódování

Kódování magnetického proužku ISO 7811, tři magnetické stopy, HiCo, LoCo

Kapacita karet

Automatický vstupní podavač karet se zásobníkem na 100 karet s tloušťkou 0,762 mm
(0,003 inch) a s možností vložení prioritní karty. Výstupní zásobník na 10 karet;
zásobník rejectů

Bezpečnostní prvky

Mechanicky nebo softwarově aktivovatelný bezpečnostní zámek pro zabezpečení
spotřebního materiálu, SSL/TLS kryptování, podpora 3DES a AES-256, příprava pro
zámek Kensington® (zámek je prodáván samostatně)

Displej

Dvouřádkový LCD displej
Jazyky uživatelského rozhraní: angličtina, španělština, němčina, italština, japonština,
čínština, korejština, portugalština a arabština

Certifikovaný spotřební
materiál Datacard® vám
umožní vydávat finanční
i vysoce zabezpečené
identifikační karty s precizní
grafickou kvalitou.
Systém Datacard® CE840TM
pro okamžitý výdej karet
používá patentovaný spotřební
materiál Intelligent Supplies
TechnologyTM, který poskytuje
vynikající grafické výstupy.

Hmotnost

Horní modul (modul pro kódování magnetického proužku a potisk) 5,4 kg
Spodní modul (indent, emboss, topping, výstupní zásobník) 18,1 kg

Konektivita

Ethernet a USB 2.0

CE840 TM

systém – volitelné příslušenství
Emboss/Indent
druhé 75-znakové kolo
Kódování

Kontaktní a bezkontaktní kódování podle ISO 14443 A/B, ISO 7816 a Mifare® čipy
(Single-wire connectivity)

Technologie tisku

Přímý potisk na kartu využívá termosublimační metodu tisku
Jednostranný nebo oboustranný tisk téměř do krajů karty
Možnost plnobarevného nebo monochromatického tisku
Standardní rozlišení: 300 x 300 dpi, standardní text, čárové kódy a grafika
Vysoká kvalita: 300 x 600 dpi, vylepšený text a grafika
300 x 1200 dpi vylepšená kvalita textu
256 odstínů barev na každý tiskový panel Y, M, C, K
Datacard TruMatch™ technologie tisku

Servis
Máte otázku nebo potřebujete
technickou podporu?
SpeedCard s.r.o.,
autorizovaný partner
Datacard v České republice
disponuje kvalifikovanými
servisními specialisty, na které
se můžete s důvěrou obrátit.
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