Personifikace ID karet
Vizuální stránka identifikačního systému
Jedna z věcí která při používání identifikačního systému určitým způsobem reprezentuje firemní kulturu je identifikační průkaz. Je však celá řada dalších oblastí, kde se ve velké míře využívají potisknuté identifikační nebo plastové karty. Ty slouží např. jako pozvánky, doklady o členství, nebo pro
jiné aktivity v oblastech jako jsou konference, kluby, zájmové spolky, půjčovny, knihovny, věrnostní
či zákaznické programy. Pro všechny tyto případy nabízíme návrh a zhotovení libovolného počtu
identifikačních karet v požadovaném grafickém provedení. Karty jsou tisknuty na termotransferových
tiskárnách, které umožňují realizovat malosériový tisk. Výhodou je vysoká odolnost tisku vůči mechanickému opotřebení a věrné zobrazení barev.











Malosériový tisk termosublimační technologií
Velkosériový ofsetový tisk
Jednostranný nebo oboustranný potisk
Jednobarevné nebo plnobarevné provedení
Personifikace (fotografie osoby)
Bezkontaktní / plastové / magnetické / čipové
Tisk čárových kódů
Tisk hologramů
Nanášení stíratelných pásek a polí pro podpis
Laminace

Zhotovení portrétů osob
Kvalitní fotografie osoby je základním předpokladem k profesionálnímu
vzhledu identifikační karty. I když je v současné době digitální fotoaparát
široce dostupný, ne vždy se podaří nafotit větší počet portrétů osob stejným způsobem a v odpovídající kvalitě. Při realizaci fotografie není důležité rozlišení fotoaparátu, jako spíše
jeho nastavení vzhledem k prostředí, kde se fotografuje. Dále pak hraje významnou roli nasvícení scény,
vhodné použití blesků a správná volba pozadí. Pro uživatele, kteří chtějí mít kvalitní fotografie na ID kartách
a nemají potřebné vybavení nebo zkušenosti, nabízíme možnost vyfocení portrétů osob profesionálním fotografem. Fotografování probíhá ve vyhrazeném prostoru, osoby jsou fotografovány po skupinách podle předem připraveného harmonogramu. Fotografie jsou pořizovány ve formátu odpovídajícímu použití pro doklady
totožnosti.








Možnost fotografování osob přímo u zákazníka
Jednotný vzhled a provedení všech fotografií
Použití profesionálního fotografického vybavení včetně příslušenství (pozadí, blesky, světla...)
Kapacita fotografování až 500 osob za den
Fotografie jsou vyráběny ve vysoké profesionální kvalitě (formát JPG)
Možnost využití fotografií pro jiné účely v rámci společnosti
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