INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
DATACARD® PRE
IDENTIFIKÁCIU OSÔB

MYSLÍTE TO S IDENTIFIKÁCIOU
VAŠICH ZAMESTNANCOV,
NÁVŠTENNÍKOV A ZÁKAZNÍKOV
VÁŢNE?

AKO VYTVORIŤ
INTELIGENTNÉ RIEŠENIE
NA IDENTIFIKÁCIU OSÔB

Tu sú kroky, podľa ktorých si
Vaša organizácia môže
vytvoriť inteligentné riešenie
na identifikáciu osôb.
Ponúkame všetky tu
popisované produkty
a omnoho viac.

1.Identifikačný softvér
Identifikačným softvérom to celé
začína. Táto aplikácia Vám
umožní úpravy návrhov kariet,
správu fotografií držiteľov kariet
a súvisiacich údajov a tlač
užívateľských reportov.

2. Snímanie fotografií
podpisov a biometrie
Digitálnym fotoaparátom
vyfotografujete držiteľa karty,
pripadne zosnímate jeho
digitálny podpis alebo
biometrický údaj (napr. odtlačok
prsta).

DÔVERUJTE EXPERTOM – VYUŢITE RIEŠENIA
SVETOVÉHO LÍDRA V OBLASTI PERSONALIZÁCIE
IDENTIFIKAČNÝCH KARIET

3. Tlač kariet
Potom ako získate dáta, stolná
tlačiareň potlačí kartu
monochromaticky, plnofarebne
alebo pomocou prepisovateľnej
technológie. Navyše sa môžu
zapísať údaje do magnetického
prúžka alebo čipu karty.

4. Výmena spotrebného
materiálu
Pomocou originálnych tlačových
pások, ochranných a
laminovacích fólií dosiahnete
výnimočnú a stálu kvalitu tlače.
Pri vyčerpaní jednoducho
vymeníte použitý spotrebný
materiál za nový.

5. Získanie profesionálnych
sluţieb podpory
V prípade potreby získate
prístup do tímu s odbornými
znalosťami a skúsenosťami,
nevyhnutnými na dosiahnutie
optimálneho výkonu.

VYTVORTE SI SPRÁVNY KARTOVÝ PROGRAM
PRE VAŠE PODMIENKY
Identifikačné karty s vyšším stupňom zabezpečenia nájdu uplatnenie v mnohých oblastiach. Použitie špecifických
prvkov, ktoré by mali obsahovať Vaše karty, je závislé od toho, akým spôsobom ich bude používať Vaša
organizácia a zamestnanci.

VIZUÁLNA IDENTIFIKÁCIA
Pre základnú vizuálnu kontrolu Vám stačí použiť:
 Brilantné farebné fotografie
 Logá a inú grafiku
 Podpis držiteľa karty
 Ťažko sfalšovateľné priehľadné obrázky
(tzv. efekt „ducha“)

POKROČILÉ ZABEZPEČENIE
Identifikátory pre aplikácie s vysokým zabezpečením Vám
ponúkneme najsofistikovanejšie prvky, ktoré sú k dispozícii:
 V čipe uložený detail odtlačku prsta alebo iné
biometrické údaje, ktoré nemožno replikovať
 Bezpečnostné laminovacie fólie Datacard® DuraGard®
s holografickými obrázkami, mikrotlačou, gilošovými vzormi a
ďalšími opticky premenlivými prvkami
(Optical Variable Devices – OVDs),
pokrývajúce až 95% povrchu karty
 Ultrafialová fluorescenčná tlač

TRANSAKCIE
Karty elektronických peňaženiek, dochádzkových
systémov a iných transakčných systémov
uchovávajú údaje v:
 Skenovateľných čiarových kódoch
 Personalizovaných magnetických prúžkoch
 Kontaktných alebo bezkontaktných čipoch

RIADENIE PRÍSTUPU
Identifikátory, ktoré umožnia zamestnancom prístup do
objektov a prihlásenie sa do sietí, môžu zahŕňať:
 Proximity karty so zaliatym transpondérom
s vysokofrekvenčnou identifikáciou
(Radio Frequency Identification – RFID)
 Zápis údajov do magnetického prúžka využívaný
v systémoch s čítačkami magnetických kariet

CENOVO VÝHODNÉ RIEŠENIA
PRE AKÚKOĽVEK ORGANIZÁCIU
Inteligentné riešenia Datacard® pre identifikáciu osôb sú navrhnuté tak, aby boli schopné uspokojiť široké pole
požiadaviek v rámci rozmanitých trhov a aplikácií. Odhliadnuc od Vašich špecifických požiadaviek, môžete
očakávať bezproblémovú kompatibilitu, vynikajúcu spoľahlivosť a prijateľnú cenu. Navyše tieto produkty možno
integrovať s ešte širším rozsahom riešení od tretích strán pre úzko špecializované aplikácie.

1. ZAČÍNAJÚCI KARTOVÝ PROGRAM

Ideálny pre:

Obsahuje: Základné snímanie obrazu, tlač kariet

 Základné školy

v menších množstvách a identifikačný softvér

 Menšie podniky

s jednoduchým ovládaním

 Maloobchody

Umožňuje: jednostrannú plnofarebnú potlač

 Zdravotné zariadenia

identifikačných kariet s čiarovými kódmi

 Členské organizácie

2. ŠTANDARDNÝ KARTOVÝ PROGRAM

Ideálny pre:

Obsahuje: Pokročilé snímanie obrazu, tlač kariet vo

 Podniky

veľkých množstvách a univerzálnejší softvér pre návrh

 Stredné školy

kariet a správu databáz

 Nemocnice/zdravotníctvo

Umožňuje: obojstrannú plnofarebnú tlač identifikačných

 Kasína

kariet s kódovaním magnetických prúžkov

 Manažment návštevníkov

a kompatibilitou s formátom OpenCard

3. POKROČILÝ KARTOVÝ PROGRAM

Ideálny pre:

Obsahuje: Profesionálne snímanie obrazu, snímanie

 Štátne organizácie

biometrických údajov, aplikovanie bezpečnostných

 Samosprávu

laminovacích fólií a sofistikovaný softvér s integráciou

 Vysoké školy a univerzity

a správou databáz

 Národné identifikačné programy

Umožňuje: obojstrannú plnofarebnú tlač identifikačných

 Veľké priemyselné korporácie

kariet s personalizáciou čipov, UV fluorescenčnú potlač

 Výdaj vodičských preukazov

a ťažko sfalšovateľné bezpečnostné laminovacie fólie

NAJPREDÁVANEJŠIE INTELIGENTNÉ RIEŠENIA PRE
IDENTIFIKÁCIU OSÔB
Pomocou inteligentných riešení Datacard pre identifikáciu osôb dosiahnete zvýšenie ochrany zamestnancov,
majetku a technológií Vašej organizácie.

IDENTIFIKAČNÝ SOFTVÉR S PRÍJEMNÝM ROZHRANÍM

JEDNODUCHÉ SNÍMANIE OBRAZU

Tento univerzálny softvér s jednoduchou obsluhou je vhodný pre akýkoľvek

Tieto systémy Vám veľmi uľahčia hromadné snímanie fotografií

kartový program.

držiteľov kariet a biometrie.

Identifikačný softvér Datacard® IDCentre™

Systém Datacard® Photo Pointe™

Táto flexibilná, výkonná platforma je dostupná v štyroch jedinečných edíciách:

Pre automatizované snímanie a orezanie fotografií
Systém Datacard® Photo Pointe™ Pro

 IDCentre Lite pre začínajúce kartové programy
 IDCentre Bronze pre návrh a tlač kariet s najžiadanejšími funkciami
 IDCentre Silver pre pokročilý návrh kariet a databázový manažment
 IDCentre Gold pre sofistikovanú bezpečnosť, biometriu a aplikácie

Pre automatizované snímanie a orezanie fotografií s vysokou kvalitou
Systém Datacard® Signature Pointe™
Na snímanie a zaznamenávanie digitálnych podpisov
Systém Datacard® Finger Pointe™

s čipovými kartami.

Na snímanie odtlačkov prstov
®

™

Identifikačný informačný softvér Datacard WebID

Softvér Datacard® Visitor Pointe™

Umožňuje oprávneným používateľom prístup a správu zabezpečených

Sníma a ukladá údaje z osobných dokladov návštevníkov a tlačí

identifikačných dát prostredníctvom Webu

návštevnícke identifikačné karty.
Systém Datacard® SecureCapture™
Snímanie a orezanie obrazu s najvyšším stupňom zabezpečenia
s výkonným bleskom a integrovaným dizajnom.

VÝKONNÉ UNIVERZÁLNE TLAČIARNE KARIET

Tlačiarne kariet Datacard sa vyznačujú výnimočnou kvalitou tlače,
spoľahlivosťou a univerzálnosťou.
Tlačiareň kariet Datacard® CP40™ Plus
Tlačiareň s výnimočne jednoduchou obsluhou pre jednostranné
monochromatické alebo plnofarebné karty
Tlačiareň kariet Datacard® CP60™ Plus
Najvyššie rýchlosti tlače jedno aj obojstranných
monochromatických alebo plnofarebných kariet
Tlačiareň kariet Datacard® CP80™ Plus
Tlačí sofistikované karty s vysokým stupňom zabezpečenia
a aplikuje bezpečnostné laminačné fólie inline
Tlačiareň kariet Datacard® RP90 Plus
Využíva jedinečnú retransferovú technológiu s tlačou skutočne
od okraja po okraj, aj na materiály na rozdiel od PVC
mechanicky odolné.

SPOTEBNÝ MATERIÁL VYSOKEJ KVALITY A SLUŽBY
Originálne tlačové pásky Datacard® s technológiou Intelligent Supplies
Technology™ zabezpečujú výnimočnú kvalitu tlače so stálymi
výsledkami. Sú vybavené patentovanou technológiou s RFID čipom, ktorý
umožňuje tlačiarňam kariet Datacard rozpoznať typ a nespotrebované
množstvo tlačovej pásky a automaticky prispôsobiť pre ňu nastavenia.
Ochranné laminačné fólie Datacard® DuraGard® s pokrytím povrchu
karty takmer od okraja po okraj
So štandardnými alebo zákazníckymi opticky premenlivými prvkami
(Optical Variable Devices – OVDs), holografickými predlohami,
mikrotlačou, gilošovými vzormi. Tento exkluzívny spotrebný materiál
významne zvyšuje bezpečnosť a predlžuje životnosť kariet.
Sluţby podpory:
 podpora a poradenstvo
 záručné a pozáručné opravy
 garančné prehliadky
Originálna výbava tlačiarní Datacard:
 softvér s možnosťou aktualizácie
 voliteľné príslušenstvo
 spotrebný materiál
Inštalácia:
 zákaznícka implementácia
 inštalácia tlačiarní a softvéru u zákazníka
 zaškolenie personálu

