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Prostsze drukowanie kart dzięki niedrogiej 
i wydajnej drukarce HID FARGO® INK1000
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Zalety spersonalizowanych kart 

Nie ma lepszego (ani częściej używanego) sposobu na zaprezentowanie Twojej organizacji 
niż plakietki i karty identyfikacyjne. Identyfikatory oraz karty lojalnościowe i podarunkowe 
to fizyczne ucieleśnienie marki, które może albo sygnalizować doskonałość, albo 
nawet nadszarpnąć zaufanie. 

Niezależnie od wielkości firmy zdolność do łatwego drukowania trwałych kart o wysokiej 
jakości stanowi ogromną wartość. Trwałe i spersonalizowane karty pozwalają ograniczyć 
liczbę naruszeń bezpieczeństwa i usprawnić procesy, a przy tym mogą służyć do wielu 
różnych celów. W wielu organizacjach uważano jednak wcześniej, że nowoczesne i wydajne 
drukowanie kart jest zbyt kosztowne. 
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Poznaj prostotę i przystępność druku 
atramentowego spersonalizowanych 
identyfikatorów i kart przy zachowaniu 
niezrównanej łatwości obsługi i jakości oraz 
niskiego całkowitego kosztu posiadania.

To niezwykle niezawodne, łatwe w konserwacji 
i przystępne cenowo rozwiązanie wykorzystuje 
unikatową technologię druku atramentowego HID, 
pozwalając realizować projekty kart za ułamek 
ceny. To sprawia, że doskonale nadaje się dla 
organizacji, które zwracają dużą uwagę na koszty, 
ale muszą drukować wysokiej jakości 
identyfikatory dla pracowników i gości, 
identyfikatory dla uczniów i nauczycieli lub karty 
podarunkowe i lojalnościowe.

HID FARGO® INK1000: zaskakująco prosta, 
wydajna i ekonomiczna drukarka 
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Skoncentruj się na swo-
jej działalności, zamiast 
spędzać całe godziny na 
drukowaniu kart
INK1000 to specjalistyczna, termiczna drukarka 
atramentowa, która zapewnia wysoką jakość przy 
niskim koszcie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, 
w jaki sposób INK1000 pozwala:

 � pożegnać się z taśmami i przejść na proste  
wkłady atramentowe,

 � drukować od krawędzi do krawędzi przy 
wysokiej rozdzielczości, 

 � korzystać ze standardowych kart PVC 
dostępnych od ręki, 

 � dodać opcjonalne kodowanie,  
 � zaoszczędzić miejsce dzięki kompaktowej 
konstrukcji.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że drukarka 
INK1000 jest tak prosta w obsłudze jak domowa 
drukarka atramentowa — nie potrzebujesz 
specjalnych szkoleń ani umiejętności. 
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KARTY CZŁONKOWSKIE  
I LOJALNOŚCIOWE

Programy członkowskie 
i lojalnościowe są 
wykorzystywane w handlu 
detalicznym, branży 
rekreacyjnej i hotelarsko-
gastronomicznej oraz 
w biurach podróży. 
Nagradzanie klientów za 
ponowne zakupy znacznie 
zwiększa ich zadowolenie, 
wzmacnia lojalność i ogranicza 
koszty ich zatrzymania.

Karty z nagrodami, 
punktowe, korzyści, klubowe 
i stałego bywalca stanowią 
odmiany kart członkowskich 
i lojalnościowych. 

IDENTYFIKATORY 
PRACOWNIKÓW

Plakietki lub karty 
identyfikacyjne to szybki 
i łatwy sposób na pokazanie, 
że ich posiadacze są tymi 
osobami, za które się podają. 
Identyfikatory personelu 
są integralnym elementem 
systemu bezpieczeństwa 
organizacji, coraz częściej 
wymaganym przez prawo. 

Personalizacja plakietki 
identyfikacyjnej może polegać 
na podaniu tylko imienia 
i nazwiska oraz zdjęcia 
albo być bardziej złożona 
i obejmować zakodowanie 
uprawnień dostępu fizycznego 
i logicznego (np. możliwości 
wejścia do budynku 
lub zalogowania się na 
współdzielonej stacji roboczej). 

IDENTYFIKATORY 
UCZNIÓW

Szkoły wymagają dzisiaj 
bezpiecznych i elastycznych 
rozwiązań w celu ochrony 
ludzi, zasobów i danych. 

Coraz częściej plakietki 
identyfikacyjne udostępniają 
uczniom niezliczoną ilość usług 
i aplikacji w całym kampusie, 
takich jak: 

 � fizyczny dostęp do klas, 
laboratoriów i obiektów 
rekreacyjnych;

 � płatności bezgotówkowe;

 � dostęp do biblioteki; 

 � śledzenie czasu i obecności.

IDENTYFIKATORY GOŚCI

Organizacje często muszą 
wystawiać identyfikatory 
ad hoc dla gości, 
pracowników tymczasowych 
i kontrahentów. Dobry program 
identyfikacji gości poprawia 
bezpieczeństwo, umożliwiając 
organizacjom łatwe określanie, 
kto dokładnie przebywa w ich 
obiekcie i dlaczego.

Dzięki uproszczonemu 
drukowaniu kart można na 
miejscu projektować, kodować 
i drukować niestandardowe 
identyfikatory gości.

Skoncentruj się na tym, co robisz najlepiej
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Odporność na 
blaknięcie: teksty 
i obrazy są trwałe 

i w naturalny sposób 
odporne na działanie 
promieniowania UV 
oraz nie wymagają 
stosowania drogich 

powłok ochronnych.

Mniej odpadów:  
brak taśm oznacza  

brak odpadów 
w postaci zużytych  

taśm. 

Poprawa 
bezpieczeństwa: 
w odróżnieniu od 

zużytych taśm 
wykorzystane wkłady 

atramentowe nie  
zawierają informacji 

poufnych. 

Prostsza konserwacja: 
brak przerwanych taśm, 

błędów dopasowania 
kolorów czy 
problemów 

z przesunięciem druku 
na kolejnych stronach. 

Niższy całkowity koszt 
posiadania: 
jeden wkład 

może wystarczyć na 
setki kart więcej niż 

taśmy.

Niezwykle niezawodna i łatwa w  
konserwacji drukarka atramentowa
Model INK1000 wykorzystuje wkłady atramentowe tak jak drukarka domowa 
— nie ma taśm drukujących ani drogich głowic. 

Łatwe w użyciu wkłady zatrzaskowe ze specjalnie opracowanymi atramentami to:

Mniej materiałów eksploatacyjnych i brak drogich głowic 
drukujących do wymiany — wystarczy zamontować nowy wkład.
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Wspaniałe obrazy  
W odróżnieniu od wielu standardowych biurkowych drukarek 
taśmowych FARGO® INK1000 drukuje w niezwykle wysokiej 
rozdzielczości 600 × 1200 dpi. Dzięki temu można drukować 
szczegółowe karty będące wiernym odzwierciedleniem marki 
— nawet jeśli są wymyślnie zaprojektowane lub zawierają 
skomplikowane znaki, takie jak kanji, alfabet arabski czy 
cyrylica. 

Najlepsza technologia  
Karty mogą być równie wielofunkcyjne i bezpieczne, jak 
i piękne. Atrament INK1000 w kolorze kompozytowej czerni 
umożliwia tworzenie skanowalnych kodów kreskowych 
i drukowanie na kartach z chipem bez niezapełnionych 
przestrzeni czy białych obszarów. 

Drukowanie od krawędzi do krawędzi 
Standardowe drukarki do bezpośredniego druku na kartach 
często pozostawiają białą ramkę przy krawędziach. INK1000 
radzi sobie ze skomplikowanymi projektami obejmującymi całą 
powierzchnię karty, nadając jej ekskluzywny charakter. 

PEŁNA ZGODNOŚĆ Z KARTAMI: 
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
I PIENIĘDZY

Drukarkę INK1000 zaprojektowano 
w taki sposób, by doskonale 
drukowała na większości 
standardowych typów kart, takich jak: 

 � PVC,

 � PVC polerowane prasą,

 � kompozytowe PET/PVC z PVC jako 
warstwą zewnętrzną,

 � laminowane PVC o konstrukcji karty 
kredytowej. 

Dokładnie przetestowano karty HID 
UltraCard™, UltraCard Premium i wiele 
dostępnych od ręki kart PVC innych 
producentów. Oczywiście niektóre 
inne formy użytkowe PVC mogą 
powodować drobne różnice. Aby 
zapewnić zgodność, partnerzy HID 
mogą przeprowadzić szybki test kart. 

Norman Meyer
Director of Transportation
EID 459288 (since 2001)

CITY of 
WILLIAMS
TRANSIT
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Wszechstronne 
zastosowania kart 
ułatwiają prowadzenie 
działalności
Dzięki opcjonalnemu modułowi do kodowania kart 
zbliżeniowych karty wydrukowane na drukarce 
INK1000 można zakodować do różnych 
zastosowań, takich jak:

Automaty sprzedażowe

Śledzenie czasu i obecności

Karty podarunkowe i lojalnościowe 

Karty kredytowe z kodami QR
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INK1000 zajmuje 
niezwykle mało 
miejsca. Ma 
kompaktową 
konstrukcję 
z podajnikami 
wejściowym 
i wyjściowym po tej 
samej stronie, a pod 
spodem znajduje się 
zasilacz i schowek na 
przewód. Drukarka 
z łatwością zmieści się 
na blacie lub biurku, 
a przy tym nadal 
przyjmie dużą liczbę 
kart: 100 na wejściu 
i 30 na wyjściu.

NIEWIELKIE ROZMIARY 
DOPASOWANE DO KAŻDEJ FIRMY

http://hidglobal.com
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Drukuj w zupełnie nowy sposób 
dzięki prostocie, łatwości obsługi 
i przystępności cenowej drukarki 
INK1000 — i poświęć więcej czasu na 
to, co robisz najlepiej. 

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na 
hidglobal.com/ink1000 lub napisz 
na adres sisales@hidglobal.com.

Prostsze drukowanie kart
DZIĘKI DRUKARCE HID FARGO® INK1000 MOŻESZ 
SKUPIĆ SIĘ NA SWOJEJ FIRMIE

Niezwykle niezawodna. Brak taśm oznacza mniej 
problemów technicznych i zabiegów 
konserwacyjnych.  

Niezwykle prosta. Możesz korzystać z łatwych do 
zamontowania zatrzaskowych wkładów 
atramentowych i standardowych kart PVC. 

Niezwykle intuicyjna. Jest równie prosta 
w obsłudze jak domowa drukarka atramentowa 
i nie wymaga specjalnego przeszkolenia. 
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Dowiedz się więcej o tym, jak firma HID Global współpracuje 
z organizacjami na całym świecie nad prostymi i bezpiecznymi 

programami identyfikacji przy użyciu kart.  

KLIKNIJ TUTAJ
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