
OPROGRAMOWANIE PRZYJAZNE 
UZYTKOWNIKOWI 

• Prosty i intuicyjny interfejs, 
wbudowane szablony kart oraz kreator 
pozwala na korzystanie z cardPresso 
każdemu bez większych trudności.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE

CARDPRESSO

Drukarki Zenius, Primacy Avansia oraz Quantum �rmy Evolis są dostarczane wraz z oprogramowaniem cardPresso 
– kompleksowym narzędziem do projektowania kart. cardPresso jest przyjazne użytkownikowi i oferuje wszystko, 
co jest potrzebne w celu zaprojektowania spersonalizowanych identy�katorów.
W każdej chwili możesz przejść na bogatszą wersję oprogramowania by czerpać korzyści z zaawansowanych 
funkcjonalności.

KLUCZOWE OPROGRAMOWANIE 
DO PERSONALIZACJI KART

•  cardPresso zostało zaprojektowane, 
   aby ułatwić wszystkim proces produkcji karty. 
   Narzędzia gra�czne oraz personalizacyjne 
   są dostępne zarówno dla komputerów 
   PC jak i Mac.

•  Oprogramowanie wspiera nawet największe 
   bazy danych (MS Access, MS SQL, MySQL, Oracle). 
   Natywnie wspierane są również pliki
   .xls, .xlsx, .csv oraz .txt.

     •  cardPresso umożliwia kodowanie
   kart magnetycznych, stykowych
   oraz zbliżeniowych.

•  cardPresso zapewnia pomoc online,
   bezpłatne i szybko odpowiadające na zgłoszenia
   wsparcie techniczne. To także gwarancja stałego
   ulepszania aplikacji, by nadążyć za najnowszymi
   trendami rynkowymi.

•  Zapewniamy kompatybilność pomiędzy
   Twoim zapleczem hardwareowym a softwareowym. 
   Każda nowa edycja cardPresso jest testowana
   pod kątem współpracy z drukarkami Evolis.



       
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
 •  Licencja sprzętowa (USB dongle)       
 •  Szablony kart do Twojej dyspozycji      
 •  Dostępny w 24 językach       
 •  Licencja na oprogramowanie zapewniana przez drukarkę Zenius  Primacy     
   Quantum
   Avansia

NARZĘDZIA I GRAFIKA
 •   Kliparty i kształty       
 •   Wsparcie DirectShow, WIA & TWAIN       
 •   Wsparcie podpisów       
 •   Wbudowany edytor obrazów      
 •    Kody 1D       
 •   Kody 2D, kody QR    QR kody    
 •          
 
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
 •  Dynamiczne teksty i edycja obrazów       
 •   Widok bazy danych      
 •   Widok kodowania      
 •   Funkcja Multi-layout       

   DRUKOWANIE
 •   Projektowanie i nadruk obustronny       
 •   Drukowanie za pomocą SDK drukarki      
 •   Wsparcie dla portu Ethernet drukarki      
 •   Panel zarządzający do UV ze zmiennymi danymi      
 •  Funkcja Autoprint oraz drukowania warunkowego      
 •   Wsparcie dla serwera drukowania       

BAZA DANYCH
 •   Wewnętrzna baza danych z obrazami  (maks. 50 rekordów)     
 •  Integracja z bazami danych MS Excel oraz plikami .csv i .txt      
 •    Integracja z bazami danych MS Access oraz SQLite (z polami ze zdjęciami)      
  •  Obiekty OLE wraz z rekordami ze zdjęciami       
 •   Wyszukiwanie rekordów (zapytania)      
 •   Połączenie z zewnętrznymi bazami danych poprzez ODBC      

KODOWANIE
 •   Kodowanie pasków magnetycznych      
 •   Kodowanie kart stykowych*      
 •  Plugin do kart stykowych*       
 •   Kodowanie kart zbliżeniowych (RFID)*      
 •   Wsparcie dla wewnętrznego oraz zewnętrznego kodowania RFID*      
 •   Mifare Ultralight*       
 •   DESFire*       

RÓŻNE
 •   Bezpłatne aktualizacje       
 •   Logi systemowe      
 •  Licencja sieciowa do 16 komputerów (przeznaczone do tych samych zadań, w tej samej podsieci)      

*Tylko w systemach Windows®

Minimalne wymagania systemowe:
512 MB RAM, 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 
rozdzielczość 1024x768 lub wyższa, 1 port USB

Windows® (32/64 bit): XP SP3, Vista, 7, 8 lub 10, 
Server 2003, 2008 lub 2012
Procesor Intel® Pentium 800 MHz lub szybszy

Platforma Mac OSX: OSX 10.6 lub nowszy
Procesor Intel® 64 bit

DOSTARCZANE BEZPŁATNIE Z DRUKARKAMI EVOLIS MOŻLIWOŚĆ UPRAGEDE’U W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI!

Rozpoznawanie twarzy i automatyczne przycinanie

 UNICARD SA
zapytania@unicard.pl
www.unicard.pl

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.

Drukarki EVOLIS posiadają gwarancję producenta (okres gwarancji zależy od 
modelu drukarki), która realizowana jest w Autoryzowanym Centrum 
Serwisowym UNICARD SA. 
Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i użytkownika opieką 
i udzielą wszelkiej pomocy w zakresie instalacji oraz eksploatacji.

@2022 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należa 
do ich prawowitych właścicieli. 

 

www.evolis.com  

   

   

   
 

 
 

 


