DATACARD® CD820™ - SISTEMA DE EMISSÃO INSTANTÂNEA

CAUSE IMPACTO IMEDIATO
E GERE MAIS RECEITAS

Aumente a fidelidade do cliente,
incremente as taxas de ativação e crie
oportunidades de cross-selling com o
sistema de emissão instantânea CD820.
Desenvolvida especialmente para
emissão instantânea de cartões
financeiros, este sistema é uma solução
bastante acessível para instituições
financeiras e para o varejo.
Use este poderoso sistema para reduzir
os custos de emissão e entregue cartões
no jeito que os clientes querem –
customizado, personalizado, seguro e

UM PODEROSO SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTÕES DE BAIXO INVESTIMENTO
O Sistema de Emissão Instantânea Datacard® CD820™ capacita bancos e varejistas para
emissão instantânea de cartões financeiros “flat” (termo) com custo bem acessível. Com esta
solução confiável e compacta, os emissores poderão aumentar seus negócios ao personalizar
cartões nas agências ou lojas e entregá-los na hora aos seus clientes. Recursos de impressão
“direct-to-card” colorida ou monocromática, codificação de tarja magnética, personalização de
smart cards com/sem contato, tudo em conformidade com as recomendações de segurança da
Visa e da MasterCard.
• Poder de compra imediato. Com a impressora integrada ao software de emissão
instantânea Datacard® CardWizard®, os emissores poderão imprimir cartões com senhas e
já prontos para uso – o que confere poder de compra instantâneo aos clientes. O software
CardWizard® já foi implantado em mais de 7.500 instituições financeiras e varejistas em todo
o mundo.
• Máxima segurança. Codificação selecionável pelo usuário e recursos de auditoria
reduzem o risco de fraude. Triplo DES ou criptografia AE-128 para proteger os dados da tarja
magnética de interceptação não autorizada durante a transmissão na rede. Um conjunto de
travas de hardware protege a impressora e os suprimentos.

sob demanda.

• Versatilidade de Impressão. Cartões “flat” pré-impressos podem ser personalizados com
impressão monocromática ou com impressão colorida que proporciona cobertura de borda a
borda e melhora a qualidade de imagens e fotos. Assim, você pode aumentar a satisfação do
cliente e incentivar o uso do cartão.
• Configurações flexíveis. Configure o sistema operacional ideal com os recursos opcionais
como codificação de smart cards e 6 compartimentos de alimentação de cartões.

DATACARD® CD820™ - SISTEMA DE EMISSÃO INSTANTÂNEA

•

Impressão direct-to-card

•

 odificação de tarja magnética e de smart cards com/sem contato com single
C
wire

•

Convenientes compartimentos frontais de entrada e saída de cartões

•

Opção de compartimentos múltiplos (6) de entrada de cartões

A solução acessível para
emissão instantânea de
cartões financeiros
Emita cartões de crédito e débito
instantaneamente com segurança para
os seus clientes.
A Datacard® CE840™ funciona
de maneira integrada com software
Datacard® , suprimentos certificados
e com os serviços globais,
proporcionando assim uma solução
completa de emissão instantânea.

Sistema de Emissão Instantânea CD820 – recursos e especificações
Impressão colorida

Até 195 cartões por hora, simplex (YMCKT)
Até 133 cartões por hora, duplex (YMCKT-KT)

Monocromática

Até 371 cartões por hora, duplex (black HQ)

Codificação

Codificação de tarja I ISO7811, três trilhas, alta e baixa coercividade
Opção de trilha única JIS Type II

Tecnologia

Impressão Direct-to-card de transferência térmica por sublimação / resina

Compartimento de
Cartões

Alimentação automática de cartões com 100 cartões (0.03 polegadas de epessura)
Bandeja de saída para 25 cartões, compartimento para 10 cartões rejeitados, slot  frontal para cartão
de exceção

Recursos de segurança

 rava acionada por software das bandejas de cartão, compartimento de cartões rejeitados e suprimentos
T
Criptografia SSL/TLS suporta 3DES e AES-128. Pronta para fixação (bolt-down)
Compatível com trava Kensigton (cadeado vendido separadamente)
Compartimento de saída oculto
Gabinete protegido por senha, contador de cartão não reconfigurável  (auditoria)

Display

Display em LCD com duas linhas
Idiomas de interface: Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e Japonês

Dimensões

Compartimento único : 22.4cm L x 53.8cm P x 22.4cm A
Com 6 compartimentos: 41.9cm L x 69.9cm P x 36.8cm A

Peso

 ompartimento único : 5.4kg
C
Com 6 compartimentos: 14.9.kg

Conectividade

Ethernet e USB

Sistemas operacionais

Windows®8 (32 e 64 bits), Windows ®7 (32 e 64 bit), Windows XP® SP3 (32bit)
Windows Server® 2012 (64bit), Windows Server® 2008 R2 (64bit), Windows Server®2003 R2(32 bit)

Garantia

24 meses

Sistema de Emissão Instantânea CD820 – opcionais
Multi-compartimento

6 compartimentos comportando até 100 cartões cada, totalizando 600 cartões

Personalização de smart
card

Codificação de smart card contact e contacless ISO 14443 A/B, ISO 7816 e Mifare®
Conectividade single wire | Suporta produção de cartões EMV level-1 compliant

Tecnologia de impressão

Impressão Simplex (um lado) ou Duplex (frente e verso), de borda a borda
Recurso de impressão colorida ou monocromática
Modo padrão:  impressão em 300 x 300 dpi, para textos, código de barras e gráficos
Modo alta-qualidade: impressão em  300 x 600 dpi  até 300 x 1200 dpi para textos e gráficos;
impressão melhorada de texto (não aplicável ao CarWizard no momenot)
Tecnologia de impressão Datacard® TrueMatch™
Ajustável para o padrão  RGB

Software
O software Datacard® CardWizard®
é a solução mais vendida no
mundo para emissão instantânea de
cartões de crédito e débito. Emita
instantaneamente uma grande
variedade de cartões financeiros sob
demanda e gere novas receitas para o
seu programa de cartões.

Suprimentos
Os suprimentos certificados
Datacard® ajudam a produzir cartões
altamente seguros. Você ainda conta
com a qualidade de imagem soberba e
desempenho otimizado do seu sistema
de emissão Datacard®.

Serviços
Os Serviços Globais Datacard® e
nossa rede mundial de assistência
autorizada estão prontos para
responder suas dúvidas . Com mais
de 40 anos de experiência, nossos
profissionais capacitados podem
proporcionar todo o suporte técnico
necessário para o seu programa de
cartões.
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