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IDENTIFIKAČNÝ SOFTVÉR

DATACARD® ID WORKS® INTRO
Softvér pre začínajúce kartové programy
Tento cenovo dostupný základný softvér ponúka
oddelenú sadu funkcií na vytvorenie a správu
prvého kartového programu.
 Jednoduchá správa kartového programu
 Príjemné užívateľské rozhranie
 Pohodlná integrácia

Aplikácia ID Works Intro Designer slúži na vytváranie produkčného formulára a dizajnu karty. Jeden projekt môže obsahovať jeden dizajn
karty.

Produkčný formulár slúži obsluhe na manuálne zadávanie personalizačných
údajov, akými môžu byť napríklad meno, adresa, číslo karty...
ID Works Designer umožňuje jednoduché vytvorenie takéhoto prehľadného
formulára s premenlivým alebo statickým textom, grafikou, či fotografiou.
Premenlivé dátové polia produkčného formulára sa v konektore polí prepoja
jednak s dátovými poľami dizajnu karty a tiež so stĺpcami automaticky
generovanej databázy. Polia sa dajú zarovnávať, centrovať a vybrať do popredia
alebo pozadia.
Na prednú a zadnú stranu dizajnu plastovej karty je možné vložiť iba jednu
fotografiu, dátové polia s statickým a premenlivým textom, grafikou,
magnetickým prúžkom a čiarovým kódom (až 9 druhov).

Aplikácia ID Works Intro Production je určená pre operátorov, ktorí
vkladajú a editujú údaje o držiteľoch kariet a tlačia plastové karty.
Operátorom nie je im umožnené ovplyvniť dizajn produkčného formulára
ani karty, vytvorený v Designeri. Operátor vkladá a edituje údaje v dátových
poliach s premenlivými textami a fotografiami produkčného formulára.
Vyhľadáva a maže údaje z databázy a tlačí personalizované karty.
Do poľa s fotografiou možno obrázok načítať zo súboru, prostredníctvom
TWAIN rozhrania resp. Microsoft Video for Windows, alebo snímaním
v kompaktnom fotografickom systéme Datacard Tru Photo. Spolupráca
identifikačného softvéru ID Works a systému Datacard Tru Photo je vhodnou
voľbou pre všetkých, ktorí prostredníctvom automatického rozpoznania tváre
snímanej osoby a automatického orezania do požadovaného rozmeru chcú
zrýchliť a zjednodušiť proces získania fotografie držiteľa karty.

Aplikácia ID Works Intro Administrator slúži na konfiguráciu softvéru ako
napr. priradenie špecifických vlastností tlačového ovládača tlačiarne a
konfiguráciu systémov na snímanie fotografií.

Identifikačný softvér Datacard ID Works
Porovnanie edícií
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SAMOSTATNE PREDAJNÉ APLIKÁCIE DESIGNER A PRODUCTION





SOFTVÉR ID WORKS VISITOR MANAGER





SYSTÉM TRU SIGNATURE





ODBC DATABÁZY S VIACERÝMI TABUĽKAMI





PODPORA SDK





ZÁSUVNÉ MODULY PRE PROXIMITY KARTY





VLOŽENIE OBRÁZKOV ZO SÚBOROV
SYSTÉMY TRU PHOTO
PODPORA TWAIN/VIDEO FOR WINDOWS
DATABÁZY MICROSOFT ACCESS
MAGNETICKÉ PRÚŽKY A ČIAROVÉ KÓDY
MOŽNOSŤ SPRIEHĽADNIŤ FOTOGRAFICKÉ POLIA – TZV. „DUCH“







IMPORT/EXPORT TEXTOVÝCH SÚBOROV Z/DO MICROSOFT ACCESS

NÁSTROJ PRE NÁVRH ČIPOVÝCH APLIKÁCIÍ
Štandardné vlastnosti
Jednoduchý dizajn karty
a produkčného formulára
Veľkosť karty CR80 (na výšku a na
šírku)
Automatické vytvorenie produkčného
formulára
Možnosť zmeny veľkosti a farby fontov
Typy dátových polí
Premenlivý text
Statický text
Fotografia (s možnosťou orámovania)
Čiarový kód (9 druhov)
Magnetický prúžok
Statická grafika
Podporované databázy
Microsoft Access 2000



Bezpečnosť
Licenčný USB kľúč
Kompatibilita so širokou množinou
tlačiarní kariet Datacard®
Možnosti snímania obrazu
Načítanie zo súboru
Systémy Datacard® Tru™ Photo
Snímacie zariadenia TWAIN
Snímacie zariadenia Video for Windows
Systémové požiadavky
Operačný systém
Microsoft® Windows® 2000, XP alebo
Vista®
Webový prehliadač
Internet Explorer v6.0 alebo novší

Pamäť
512 MB RAM
100 MB voľných na pevnom disku pre
aplikáciu (nezahŕňa databázu)
Kvalita farieb
16 bitov (65 536 farieb)
(fotoaparáty môžu vyžadovať viacej
farieb)
Rozlíšenie obrazovky
800 x 600
(odporúča sa 1024 x 768)
Periférie
Jednotka CD-ROM
Voľný USB port
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