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Karty dla Wszystkich 



Kim jesteśmy 

www.unicard.pl 

20 lat działalności 

ponad 15 000 
Klientów Unicard 

najważniejsze 
projekty: 
 
Lajkonik Snacks Sp. z o.o. 
Fenice S.p. z o.o. 
Kopalnia Soli „Wieliczka” 
KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
IKEA Distribution Servises 
Małopolska Karta Aglomeracyjna 

• Producentem sprzętu i oprogramowania 

• Liderem systemów bezpieczeństwa 

• Dostawca ELS i autorskiego oprogramowania UniPerso 
do personalizacji graficznej i elektronicznej kart  

• Oficjalnym Dystrybutorem drukarek do kart firmy Evolis i 
Matica 

• Operatorem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej 
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Gdzie można nas znaleźć  





Projektowanie 
Integracja 
systemów 

Wdrażanie 

Szkolenia 
Serwis 

gwarancyjny 
Wsparcie 

techniczne 

Nasze usługi 

www.unicard.pl 



Nasze portfolio 

Branże Rozwiązania Technologie 

edukacja i biblioteki 

przemysł 

administracja 

służby mundurowe 

firmy usługowe 

transport publiczny 

Systemy 
Bezpieczeństwa 

Systemy  
Kartowe 

SmartCity 
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3. 

Możliwości karty ELS i jej przyszłość 

2. 

Przedstawienie wybranych urządzeń do druku 

1 

Prezentacja metod druku kart  

Agenda 
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Metody druku kart 

Termotransfer/ 
termosublimacja 

 

Retransfer 
Nadruk 

laserowy 
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Termotransfer/ 
termosublimacja 

 

Retransfer 
Nadruk 

laserowy 

Metody druku kart 



Korzyści 

• Nadruk nanoszony wprost na kartę   

• Do nadruku potrzebne są folie 
termiczne 

• Niewielki koszt drukarki 

www.unicard.pl 

Termotransfer  
 
        

nadruk monochromatyczny 

Termosublimacja 
 
          

nadruk kolorowy 
 

Metody druku kart Rodzaje 



Drukarka Evolis Primacy 

Drukarka do jedno lub dwustronnego nadruku na kartach plastikowych 

Personalizuje karty w kolorze w rekordowym tempie 210 kart/h 

Może zostać rozbudowana o kodery kart magnetycznych, elektronicznych i 
stykowych oraz dualne: IDENTIV (SCM), Omnikey lub HID veriCLASS 

Może być rozbudowana o laminator 

Posiada wersję z dotykowym kolorowym wyświetlaczem 

www.unicard.pl 



Drukarka Evolis Primacy 
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Metody druku kart 

Termotransfer/ 
termosublimacja 

 

Retransfer 
Nadruk 

laserowy 



Korzyści 

• Możliwość druku na nierównej 
powierzchni karty np. wynikającej z 
osadzenia chipa 

• Dożywotnia gwarancja na głowice 

• Jakość druku porównywalna z 
offsetem 
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Retransfer 
 
    

Nadruk nanoszony na tzw. film (folię) i dopiero wówczas jest 
wgrzewany na kartę 

  

Metody druku kart Rodzaje 



Drukarka Evolis Avansia 

Drukarka dwustronnie drukująca 

Rozdzielczość druku aż 600 DPI 

Możliwość druku na wszystkich rodzajach kart (PVC, PET, ABS, poliweglanowe),  
a także na nierównych powierzchniach kart zbliżeniowych 

Może zostać rozbudowana o kodery kart magnetycznych, elektronicznych              
i stykowych oraz dualne: IDENTIV (SCM) lub HID veriCLASS 

Posiada elektroniczny klucz do zabezpieczania drukarki 

www.unicard.pl 
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Drukarka Evolis Avansia 



Modułowa konstrukcja drukarek 

Możliwość dołączenia modułów z koderami kart magnetycznych, zbliżeniowych i 
stykowych 

Do drukarki mogą być dołączone laminatory ILM lub ILM-DS do jedno- i 
dwustronnej laminacji zabezpieczającej karty i wydłużającej ich użytkowanie 

Drukarka XID8600 jest wyposażona w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, 
tj.: nadruki widoczne w promieniach UV, szyfrowana transmisja danych w sieci 

IPSEC 

www.unicard.pl 

Drukarki modułowe Matica: 
XID8100, XID8300 i XID8600 



Drukarki modułowe Matica: 
XID8100, XID8300 i XID8600 
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Metody druku kart 

Termotransfer/ 
termosublimacja 

 

Retransfer 
Nadruk 

laserowy 



Korzyści 

• Idealny do personalizacji kart 
wysokiego bezpieczeństwa 

• Niepotrzebne materiały 
eksploatacyjne przy druku 

• Druk tylko w odcieniach szarości, ale 
możliwość dołączenia modułu 
retransferowego 

www.unicard.pl 

Nadruk laserowy 
 
    

Drukowanie za pomocą lasera na kartach poliwęglanowych 

Metody druku kart Rodzaje 



Dzięki innowacyjnej technologii LCP8000 umożliwia połączenie różnych funkcji 
bezpieczeństwa, tj.: personalizacja na żądanie mikrotekstów, CLI i MLI, LPI®, 
efekty dotykowe, Gradient UV, druku wysokiej rozdzielczości, elektroniczne 

gilosze 

Możliwość połączenia z drukarką retransferową XID8600 i laminatorem jedno 
lub dwustronnym 

Uniemożliwia fałszowanie lub manipulację na kartach 
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System EDIsecure® LCP8000  



System EDIsecure® LCP8000  

www.unicard.pl 



www.unicard.pl 

Możliwości karty ELS 

KARTA MIEJSKA KARTA AGLOMERACYJNA PARK & RIDE 

 

KARTA BANKOWA 

 
KARTA BIBLIOTECZNA 

 



Przyszłość ELS 

Utworzenie ELU 
na wzór ELS 

 Połączenie          
z Kontrolą 

Dostępu do 
budynku i sal 
wykładowych  

Zachowanie ELS 
w formie karty 

plastikowej 

Połączenie ELS      
z Rejestracji 

Obecności na 
wykładach  

Zastąpienie ELS 
Dowodem 
Osobistym 

www.unicard.pl 
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Drukarki kart u naszych Klientów 
Administracja 

 

Energetyka 

 

Handel 

 

Produkcja przemysłowa 

 
Produkcja spożywcza 

 

Przemysł motoryzacyjny 

 
Służba zdrowia 

 
Szkolnictwo i Edukacja 

 

Inne 
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