unicard
Voor een personalisatie
van uw badges

Met Unicard kan een lay-out van badges die eigen zijn aan uw medewerkers, bezoekers of leveranciers, worden
toegewezen.
Met de hulp van Card Designer kunnen badge- of labelmodellen worden geconfigureerd die in Unicard zullen worden
gebruikt.
Of het nu gaat om standaard badges of unieke gebruikskaarten (type barcode), u bent vrij om er een foto, naam,
voornaam en alle gegevens met betrekking tot personen die zich in uw installaties ophouden, aan toe te voegen.
Deze gegevens worden ofwel handmatig gecodeerd via het systeem of direct opgehaald van de database die
gemeenschappelijk is voor al onze programma’s. Het is ook mogelijk deze gegevens te downloaden vanaf de
elektronische identiteitskaart van de betrokken persoon.
In Unicard hoeft u enkel nog de persoon te selecteren voor wie de badge bestemd is, deze een definitieve lay-out toe
te kennen en de badge af te drukken (per stuk of per batch).
Via visuele identificatie zorgt Unicard ervoor dat uw veiligheidspersoneel wordt ontlast en de veiligheid binnen uw
gebouwen toeneemt.

Waarom Unicard?
• Een flexibel systeem voor het samenstellen en toewijzen van eenvoudige, efficiënte badges
• Gepersonaliseerde toegang voor bezoekers die van buiten de onderneming komen
•E
 en visuele identificatie van het personeel of de
bezoekers
• Een verbetering van de kwaliteit van uw beveiliging

Specificaties
•	Beheer van meerdere sites, taken en
gebruikers
•	Onbeperkt aantal wachtwoorden en
operatorprofielen
•	Interface beschikbaar in drie talen tegelijk:
standaard FR, NL, EN (mogelijkheid tot
vertaling door uzelf)
•

Onbeperkt aantal lay-outs van badges

•	Vastleggen van foto’s met een fototoestel
(hd), met op afstand bediende camera’s, een
scanner of via het importeren van bestanden
(.jpg)
•	Opslag van gegevens, handtekeningen en
foto’s
•

Historisch overzicht van de wijzigingen

•	Import – export van gegevens en foto’s
•

Beheerrapporten

•	Mogelijkheid om meerdere printers aan te
sluiten
•

Online hulp

•

Raadpleging in real time
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