
IDC CardBase Kortproduktion

Software features

·  ·  Dansk brugerfl ade, som er intuitiv og let at bruge.
·  ·  CardBase Kortproduktion kan hente personoplysninger via opkobling til enhver
   ekstern database, som f.eks. Access, MSSQL, Oracle eller ODBC forbindelse.
·  ·  Fjernstyring af digitalt Canon kamera med 12 megapixel opløsning.
·  ·  Indbygget fotosoftware, så det er muligt at lysne og farvejustere billeder.
·  ·  Mulighed for at designe id-kort i f.eks. CorellDraw eller PhotoShop og importere disse design.
·  ·  Ingen begrænsning på antallet af forskellige kortdesign, som systemet kan håndtere.
·  ·  Afl æsning af serienr fra Mifare 1k/4K, Desfi re, EM4102, Prox m.m.
·  ·  Kundespecifi k kodning af mifare/desfi re chip.

CardBase Kortproduktion baserer sig på en unik blanding af en dansk udviklet software i
verdensklasse og verdens bedste printere indenfor id- og studiekort. På den ene side en
softwarepakke, der styrer design og udstedelse af alle typer kort, på den anden side en serie af 
højt specialiserede printere, der kan servicere alle behov inden for mængde og kvalitet.

Som udgangspunkt giver CardBase Kortproduktions unikke kombination af software og hardware 
et utal af muligheder, men samtidig tilbyder vi også at udvikle og tilbyde specifi kke applikationer, 
der kan tilføje specielle funktioner.

ID Company

Professionelle id-kort udstedelse

Fordele: 

·  ·  Hurtig og nem udstedelse af id-kort

·  ·  Integration til fl ex- og tidsregistrering, Kantine,

·  ·  Opkobling til alle HR databaser

·  ·  Print & kodning i chip i én arbejdsgang

Canon Digital kamera

Canon’s EOS 1100D kan betjenes direkte fra CardBase.
Dog anbefaler, at benytte Canons strømforsyning til Canon 1100D.

Der kan også benyttes ældre Canon Powershot kamera og
Olympus kamera direkte fra Cardbase. Forhør dig hos ID Company, hvilket
modeller der supporteres.
 

forsættes på næste side...

   Kopi-print & adgangskontrol-

systemer

   Kopi-print & adgangskontrolsystemer



System krav:

CardBase skal installeres på klient pc, kørende Windows 7 32/64bit eller Windows XP.
Det anbefales at der er tilkoblet et lokalt netværksdrev til arkivering af alle layouts
og evt billeder.

Hvis der ønskes tilkoblet et digital kamera direkte til CardBase, skal der benyttes
en ledig USB port.

Under installation af CardBase skal brugeren have lokale administrative rettigheder,
disse kan senere nedgraderes, med forbehold for de fi ler som benyttes af cardbase
til skrivning af indstillinger.

Minimums server krav:

OS:   Microsoft Windows 7 32/64bit eller Windows XP
Processor: 2 GHz eller hurtigere
RAM:  4 Gb 
Harddisk: 500 mb diskplads
USB:  1 stk til Digital kamera

Om ID Company
ID Company er skandinaviens førende indenfor udvikling, leverance og service af id-kort, 
sikkerheds- og betalingssoftware. ID Company har udviklet og udvalgt en serie af kvalitets 
hardware- og softwareprodukter, som i forskellige sammensætninger kan yde meget specifi kke 
løsninger indenfor alle områder og på alle sikkerhedsniveauer af kortudstedelse, kortbetaling 
og integration til adgangskontrol. 
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