Identifikační software

Datacard® IDCentre™ Lite
Jednoduchá obsluha,
profesionální výsledky
Vyberte si tuto edici softwaru s nejdůležitějšími
funkcemi, potřebnými na vytvoření a správu
začínajícího kartového programu, vše v jednom
programovém balíku s jednoduchou obsluhou.
Intuitivní příjemné uživatelské rozhraní
Přístup k online podpoře
Jednoduchá aktualizace na vyšší verzi

Aplikace IDCentre Lite Designer slouží na vytváření produkčního formuláře a designu karty. Jeden projekt může obsahovat jeden design
karty.

Produkční formulář slouží obsluze k manuálnímu zadávání personalizačních
údajů, jakými mohou být například jméno, adresa, číslo karty ...
IDCentre Designer umožňuje jednoduché vytvoření takového přehledného
formuláře s proměnným nebo statickým textem, grafikou, či fotografií.
Proměnlivá datová pole produkčního formuláře se v konektoru polí propojí
jednak s datovými poli designu karty a také sloupců automaticky generované
databáze. Pole se dají zarovnávat, centra a vybrat do popředí nebo pozadí.
Na přední a zadní stranu designu plastové karty je možné vložit pouze jednu
fotografii, datová pole se statickým a proměnlivým textem, grafikou,
magnetickým proužkem a čárovým kódem (až 9 druhů).

Aplikace IDCentre Lite Production je určena pro operátory, kteří vkládají a
editují údaje o držitelích karet a tisknou plastové karty. Operátorem není jim
umožněno ovlivnit design produkčního formuláře ani karty, vytvořený v
Designeru. Operátor vkládá a edituje data v datových polích s variabilními texty
a fotografiemi produkčního formuláře. Vyhledává a maže data z databáze a tlačí
personalizované karty.
Do pole s fotografií lze obrázek načíst ze souboru, prostřednictvím TWAIN
rozhraní resp. Microsoft Video for Windows, nebo snímáním v kompaktním
fotografickém systému Datacard Photo Pointe. Spolupráce identifikačního
softwaru IDCentre a systému Datacard Photo Pointe je vhodnou volbou pro
všechny, kteří prostřednictvím automatického rozpoznání obličeje snímané
osoby a automatického oříznutí do požadovaného rozměru chtějí zrychlit a
zjednodušit proces získání fotografie držitele karty.

Aplikace IDCentre Lite Administrator slouží ke konfiguraci softwaru jako
např.. přiřazení specifických vlastností tiskového ovladače tiskárny a
konfiguraci systémů pro snímání fotografií.

Identifikační software Datacard® IDCentre™ Lite
Magnetický proužek

Proměnný text

Statický text
Fotografie (s možností orámovaní)
Čárový kód

Identifikační software IDCentre Lite se vyznačuje jednoduchou obsluhou a s Vašimi rostoucími požadavky ho můžete jednoduše
aktualizovat na některou z vyšších edicí IDCentre.

Standardní vlastnosti

Možnosti snímání obrazu

Velkost karty formátu CR80 (na výšku nebo na šířku)

Načítání ze souboru

Automatické vytvoření produkčního formuláře

Systémy Datacard® Photo Pointe™ a Photo Pointe™ Pro

Flexibilní možnosti změny velkostí a barvy fontů

Snímací zařízení TWAIN a Video for Windows

Proměnlivé a statické textové pole
pole pro čárové kódy (9 druhů) a magnetické proužky

Systémové požadavky

Fotografie s možností orámovaní

Operační systémy Microsoft® Windows® 2000, XP nebo Vista®

Statické grafické pole

Webový prohlížeč Internet Explorer (v6.0 nebo novější)

Automatické vytvoření databáze Microsoft Access 2000; Podporované
databáze Microsoft® Access 2000

512 MB RAM

Online uživatelská příručka (anglická) a online pomocník (anglický)

16 bitové barvy / 65 536 barev
(fotoaparáty mohou vyžadovat více barev)

®

Licenční USB klíč
Kompatibilita s tiskárnami karet Datacard® CP40™ Plus, CP60™ Plus a
CP80™ Plus

100 MB volných na pevném disku pro aplikaci (nezahrnuje databázi)

Rozlišení obrazovky 800 x 600 (doporučuje se 1024 x 768)
Jednotka CD-ROM
Volný USB port

