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ATS Badge

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

Card Management en Badgeprinting module

Het EAL ATS systeem kan worden uitgebreid met een badgeprint
module. Deze module maakt het mogelijk passen direct vanuit de 
EAL software te printen en te voorzien van een foto en persoonsgege-
vens. Afhankelijk van uw voorkeur kan het systeem geleverd worden 
met een thermische of retransfer printer.

Naast het printen van de pas is het ook mogelijk de pasfoto van een 
persoon vanuit de EAL software te maken. Hiervoor wordt een
fotostudio ingericht met een op een PC gekoppelde fotocamera.

Optioneel kan het systeem voorzien worden van een codeerfunctio-
naliteit. Hierbij wordt in één proces vanuit de EAL applicatie de foto 
gemaakt, de pas geprint en de chip gecodeerd. 

Het coderen beperkt zich niet tot alleen het EAL onderdeel maar 
voorziet ook in de codering op de pas van bijvoorbeeld
betaalfunctionaliteiten van derden, etc.

• Badgeprinting als uitbreiding op het EAL ATS systeem
• Digitaal inlezen van pasfoto’s uit databases van derden
• Digitaal inlezen van persoonsgegevens uit databases van derden
• Printen van een pas op basis van thermische techniek
• Printen van een pas op basis van retransfer techniek
• Maken van pasfoto’s d.m.v. een fotostudio met digitale camera
• Coderen van passen met applicaties van derden
• Optioneel inline coderen van de pas
• Optioneel apart coderen van de pas d.m.v. een EAL codeerstation

• Software :
uitbreiding op het bestaande EAL ATS systeem

• Printer :
Thermisch of Retransfer, afhankelijk van uw keuze

• PC :
Een PC voor de fotostudio kan door uw eigen organisa-
tie worden geleverd, deze dient voorzien te zijn van een 
netwerkaansluiting en een Firewire poort

Retransfer Printer XID-8300 
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Buitenafmetingen -

Foto Studio

• Afmetingen Passen (L x B x H) :
   86 x 54 x 0,76 mm

86
54

Alle maten in mm

r = 3

• Info + Artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.
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