IDENTIFICAÇÃO
SEGURA —
GUIA DE SOLUÇÕES
Melhor desempenho em
cada cartão impresso

A importância da
Identidade Segura
Hoje em dia, a sociedade compartilha informações a velocidades incríveis. Um
mundo tão tecnologicamente avançado exige uma defesa fortalecida que começa
pela porta da frente: a identificação segura. Essas credenciais combatem as ameaças
diárias à sua organização, protegendo as identidades, equipamentos e informações
proprietárias e evitam que caiam em mãos erradas. Implementar um processo
otimizado de emissão de cartão protege até os dados mais sensíveis, e em última
análise aumenta produtividade e os lucros.
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Emissão Mais Simples,
Mais Rápida na Ponta dos Dedos
Elimine problemas do seu programa de emissão com impressoras confiáveis, suprimentos de alta qualidade, softwares “easyto-use” e o suporte dos serviços globais da Datacard. As soluções de Identificação seguras, versáteis e de excelente custobenefício cobrem ampla gama de aplicações e mercados, desde os crachás de identificação até os cartões mais sofisticados.

CORPORAÇÕES
Em ambientes de grande
movimentação, as empresas confiam
em soluções de ID altamente
produtivas, “user-friendly” para
fornecer crachás para aqueles que
passam por suas portas.
•Funcionáriosouvisitantes
•Controledeacessofísico
às instalações
•Acessológicoàsredeseaos
dados confidenciais de clientes
e funcionários
•Acompanhamentodeprodutividade:
programa de horários de acesso
e freqüência
•Capacidadedecombinaracesso,
segurança e identificação em
umsócartão

EDUCAÇÃO

GOVERNO

OUTROS MERCADOS

Escolas, faculdades e universidades
emitem cartões de ID segura para
automatizar processos diários, permitir
o acesso e ajudar a criar um ambiente
mais seguro. Os cartões de
identificação também pode assumir
o papel de uma carteira e combinar
todas as aplicações mencionadas
convenientementeemumsócartão.

Departamentos, programas e serviços
do governo mantém a privacidade
e segurança com credenciais
personalizadas à prova de fraude.

Os cartões de identificação segura
da Datacard superam os demais em
variedade de aplicações em função
dos recursos que protegem as pessoas,
locais e processos.

•IDscomfotosdealunos,professores
e funcionários
•Capacidadedeintegraçãocom
os sistemas de frequência
•Facilidadenagestãodeacessos

•Emitacarteirasdemotoristaetítulos
de eleitor sob demanda

•Cartõesdesócios

•Produzacredenciaisautenticadas
para funcionários públicos, demais
funcionários e visitantes

•Cartõesdeidelidadedocliente

•Atendaaospadrõesdogovernoem
termos de segurança e durabilidade

•Carteiradeplanodesaúde

•Cartõesdetransporte
•Cartõesdehospedagem

•Defenda-secontrafraudescom
programas seguros de identificação

•TransaçõesnoMediacenter,
livraria e cafeteria
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Credenciais Seguras com
Tecnologia Inteligente
Identificações e crachás personalizados permitem acesso dos portadores às áreas protegidas
e a redes e reduzem o risco de fraude com os acabamentos e laminados altamente seguros e duráveis.

IDENTIDADE VISUAL

ACESSO CONTROLADO

TRANSAÇÃO SEGURA

FORTE SEGURANÇA

Não se deixe enganar pela sua
impressionante aparência, até mesmo
os cartões de ID visuais mais básicos
são construídos para o desempenho.

Cartõesdeidentiicaçãopermitem
o acesso somente para pessoas
autorizadas.Protejaaslocalidades
físicas ou os ativos digitais:
escritóriosseguros,laboratórios,
redes e bancos de dados.

Uma leitura rápida de uma ID segura
pode atualizar sistemas de horário
e freqüência, acesso a contas do
estudanteousócioserealizar
transações financeiras através
do uso da tecnologia de ponta.

Proteçãocontraafraudee
falsificação é tão essencial quanto o
própriocartão.Paramaiorsegurança,
as organizações dependem da
exclusiva e sofisticada tecnologia
e da competência da Datacard.

•Cartãodeleituraporaproximação
deRFIDtransponder

•Codiicaçãodetarjamagnética

•Acabamentos,laminadose
camadas altamente seguros

•Altaqualidadedelogotipose
gráficos
•Fotoseimagensvibrantes
•Aassinatura“Crisp”paramaior
segurança
•Imagensfantasmasinvioláveis

•Biometria
•Smartcardsdecontato
•Tarjamagnéticacodiicada

•Códigosdebarra1D/2Dpara
a rápida varredura (scanning)
•Smartcardsdecontatoesem
contato personalizados com sistema
de leitura de dados

•Recursosdesegurançaabertos
ou ocultos tais como imagens
holográficas, padrões guilloche,
micro impressão e muito mais
•Codiicaçãodesmartchip
especifica do cliente
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DEFINA SUAS NECESSIDADES
DE IDENTIFICAÇÃO SEGURA

LAMINADOS DE SEGURANÇA
Protejaoscartõescontraafraude
e falsificação usando tecnologia e
recursos de impressão sofisticados.

FUNÇÃO

•Padrõesdecinéticaeguilloche
•Impressãoholográica
•Microimpressão
•MarcaÓpticaVariável(MOV/OVD)

IMPRESSÃO UV
Além da impressão monocromática ou colorida, use tinta ultravioleta para adicionar camadas
invisíveis e difíceis de copiar para
maior segurança.

Qual será o uso do cartão:
- Identificação Visual?
- Autenticação por
leitura de máquina?
-Controledeacessofísicoe/oulógico?
CAMADA DE PERSONALIZAÇÃO

Impressão simples ou frente e verso?

Promovaasuaorganizaçãoe
personalize cartões com logos,
gráficos, foto do titular do cartão,
assinatura e informações.

Cartões monocromáticos ou coloridos?
Definir o uso de fotos, texto e gráficos.

AMBIENTE
CÓDIGO DE BARRAS
Armazene dados de maneira
seguracomcódigosdebarras
1De2Dquepodemser
“escaneáveis” (scannable).

Qual a vida útil pretendida
para o cartão de ID?
Qual é o uso diário?
Lembre-se do fator de desgaste do cartão.
Qual será o volume de cartões emitidos?
Produção centralizada ou sob-demanda?
Há planos para o crescimento em escala?

SEGURANÇA
Existe algum potencial de
adulteração ou falsificação
de cartão ou outras ameaças?

CAMADA DE TECNOLOGIA

TARJA MAGNÉTICA CODIFICADA

Permiteacessocomcontato
ou sem contato de smart
cardetecnologiaRFID.

Acessos a dados biográficos,
financeiros e de segurança ao
passar o verso do cartão na leitora.

CAMADA DE SUBSTRATO
Comececomumsubstrato
base durável para apoiar
camadas superiores.

A sua organização exigem laminados sofisticados
OVD (MOV marca opticamente variável) ou outros
recursos de impressão de segurança?
Você tem bases de dados para
personalização de cartão?
Você opera através do acesso seguro à web?
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Crie uma solução completa de ID
A Datacard oferece soluções de produção de cartões de ponta a ponta, desde o design inicial até os cartões impressos
finalizados. Impressoras, software e suprimentos inteligentes são projetados para trabalhar todos juntos e também com os
dispositivosesoftwarequevocêusaatualmente.IdentiiquesuasnecessidadesdeidentiicaçãoseguraecontateoseuProvedor
DatacarddeEnterpriseSolutions(SoluçõesparaEmpresas)paraescolherasoluçãoquevaiajudarasuaorganizaçãoasetornar
mais eficiente e protegido contra as ameaças diárias.

DATACARD SP25 PLUS CARD PRINTER
®

Reduza os desperdícios de cartões e
tempo de impressão de IDs com fotos
e crachás com o recurso de regravação
de cartões. A melhor para:
ATUALIZAR e reutilizar cartões para
outras finalidades tais como crachás
de visitantes.
PORPORICIONAR a flexibilidade de
imprimir cartões normais ou regraváveis
a partir da mesma impressora.
GERAR cartões e crachás com
baixos orçamentos.

DATACARD SD260 AND SD360
CARD PRINTERS

DATACARD SP75 PLUS
CARD PRINTER

DATACARD SR200 AND SR300
RETRANSFER CARD PRINTERS

AsimpressorasdeSérieSD
proporcionam uma performance
eficiente e de nível mais elevado em
sua área de trabalho. A melhor para:

Produzacartõesdeidentiicação
seguros, duráveis com a segurança
dos laminados e acabamentos
“edge-to-edge” (borda a borda).
A melhor para:

Aumente a segurança do cartão com
a impressão por retransferência “overthe-edge” e codificação nos cartões
com tecnologia. A melhor para:

®

TM

TM

PRODUZIR cartões com processos
de impressão fáceis de usar com
operações intuitivas.
IMPRIMIR rapidamente com menos
atolamentos.
IMPRESSIONAR com cartões de
aprimorada qualidade de impressão.

®

PROTEGER cartões contra fraude
e falsificação com laminados de
segurança.
MELHORAR a segurança do cartão
com recursos abertos e ocultos de
segurança.
PROLONGAR a vida útil do cartão
e proteger imagens com suprimentos
duráveis e de alta qualidade.
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®

OBTER qualidade de impressão
deslumbrante através da
retransferência.
IMPRIMIR sobre variedade de
materiais de cartões, inclusive
cartões com tecnologias.
PRESERVAR imagens e cartões
com laminação segura opcional.

Emissão Contínua com
Software Fácil de Usar
Conecteseuprogramadeemissãocom
o software líder de mercado da Datacard.
Protejaosdadosdoportadoreemitacartões
de identificação segura com mais eficiência.

CREDENCIAIS SEGURAS:
Simples do começo ao fim
Sigaestesquatropassosparafazercomqueo
software, as impressoras e suprimentos produzam
cartões sem problemas.

PASSO 1

PASSO 2

CRIE SEU CARTÃO

JUNTE AS INFORMAÇÕES
CRÍTICAS

®

SOFTWARE DE IDENTIFICAÇÃO
DATACARD ID WORKS

SOFTWARE DE GESTÃO DE
VISITANTES DATACARD ID WORKS

Plataformalexívelepoderosaparacriarcartõese
gerenciar bancos de dados, disponíveis em quatro versões:

Softwarederegistrodevisitantesqueimporta
automaticamente o nome, a foto e outros detalhes
e que imprime o cartão de identificação de forma
rápida a excelente custo-benefício.

®

®

®

ID WORKS INTRO para produzir cartões
ID de “entry-level”.
®

®

OTIMIZE o gerenciamento do processo
de identificação.

ID WORKS BASIC para card design
e impressão básicas.
®

Comececomocard
design usando o
versátilSoftwarede
Identificação ID Works
Datacard para fácil
personalização e
gerenciamento de
dados do cartões mais
simples aos mais
sofisticados.

REDUZA o tempo de produção do crachá.

ID WORKS STANDARD para card design avançado
e gerenciamento de banco de dados.
®

GARANTA a precisão dos dados verificados.

Construaobancode
dados com informações
pertinentes do titular
do cartão ou mescle
bancos de dados
existentes e conecte-se
com dispositivos
de capturas com
o software de
identificação Datacard.

PASSO 3

PASSO 4

PREPARE A IMPRESSORA

IMPRIMA OS CARTÕES

Carregueasitas,os
rolos de limpeza,
laminados e os cartões
na impressora e permita
que ela reconheça os
elementos e ajuste-os
de acordo.

Alguns minutos depois
do set-up, você já estará
codificando, imprimindo
e laminando desde os
cartões de identificação
mais simples aos mais
avançados.

ID WORKS ENTERPRISE para aplicações de smart
card e segurança mais sofisticada.
®

SUPRIMENTOS CERTIFICADOS DATACARD

DATACARD GLOBAL SERVICES

Suprimentoscomperformancessuperiorese
projetados para o sistema agregam qualidade e valor
incomparáveis, desempenho consistente com garantia
de100%.

Contecomonossoserviçoautorizado
qualificado para cada etapa de assistência,
desde o planejamento inicial até o suporte
no dia-a-dia.

MELHORE a eficiência da impressora usando a
patenteada“IntelligentSuppliesTechnology”.

PLANEJA e organiza soluções de emissão.

®

PRODUZA cartões impressionantes,
seguros com cores vibrantes.

IMPLANTA nova tecnologia com migração
de serviços.
INSTALA programas e treina usuários.

GARANTA qualidade de imagem soberba somente
com os suprimentos certificados Datacard .
®

CONSULTORIA através de suporte técnico
em todo o mundo.
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ProcureseuProvedorde
SoluçõesDatacardEnterprise
Quaisquer que sejam suas necessidades de credenciais seguras, os provedores

O NEW LOOK OF LEADERSHIP vem
como herança de um sucesso
de40anosjuntoaosclientes.
Pordécadas,assoluções
integradas Datacard tem
proporcionado agilidade e trazido
conhecimento para satisfazer as
necessidades de seus clientes.

Datacard vão trabalhar diretamente com você para identificar e construir a solução
certa para satisfazer suas necessidades. Eles estão presentes em todo o mundo para
dar apoio aos clientes desde o design inicial do sistema, instalação, testes, treinamento
e suporte técnico.
EncontreoProvedordeSoluçõesDatacardEntreprisemaispróximoem:
Datacard.com/buy-id-systems.

Desenvolvimento de produto
inovador com novas tecnologias,
capacidades e funções que
suportam as iniciativas de visão
para o futuro dos nossos
clientes.
Através do nosso amplo
portfóliodeimpressorasde
mesa, softwares e serviços, a
Datacard pode desenvolver um
solução totalmente adaptada às
suas necessidades.

ESCRITÓRIO
CENTRAL E AMÉRICAS
Minnetonka, MN
+1 952 933 1223
info@datacard.com

ÁSIA-PACÍFICO
Hong Kong
+852 2866 2613
asiapaciic@datacard.com

EUROPA, ORIENTE
MÉDIO E ÁFRICA
Hampshire, UK
+44 (0) 1489 555 600
uksales@datacard.com

Datacard, ID Works, SD260, SD360 e Intelligent Supplies Technology são marcas comercias, marcas registradas e/ou marcas de serviço da Datacard Corporation nos Estados Unidos
e/ou em outros países. Nomes e logos em exemplos de cartões são ictícios. Qualquer semelhança com nomes reais, marcas comerciais ou nomes comerciais é mera coincidência.
©2011-2012 DataCard Corporation. Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos. DS12-1105

