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IDentiks kartični sistemi

Zeleni korak naprej. Z IDE.Gifts.
..Trajnostni nazori naj postanejo tudi gradnik prihodnosti tehnoloških izdelkov..

Tehnološki napredek še zdaleč ne temelji le na razvoju novih aplikacij, rešitev in izdelkov. Napredek v ekološko vse bolj zavedni družbi merimo tudi v inovativni izrabi naravnih danosti – energije, materialov, postopkov,
polizdelkov in izdelkov.
Številna podjetja že prepoznavajo pomembnost »vračanja k naravi« - v
svojih izdelkih uporabljajo naravne materiale ter se zavedajo, da je skrb za
naravo nujna tudi v produkcijskem procesu. Materiali in postopki, ki jih
proizvajalci vse pogosteje uporabljajo sicer še ne zagotavljajo, da bodo
tudi sami tehnološki elementi biorazgradljivi, vendar podjetja lahko vsaj z
zagotavljanjem naravi prijaznega ohišja izdelkov naredijo 'zeleni' korak
naprej.
Zeleno v tehnologiji pomeni uporabo naravnih materialov,
pa tudi izkoriščanje naravnih virov energije.

Biorazgradljivost in tehnologija?
V IDentiksu smo, kot družbeno odgovorno podjetje, že pred 5 leti pričeli z
uvajanjem poslovnih (tudi novoletnih) daril v okviru blagovne znamke bio
IDE.Gifts, naravni materiali pa počasi prehajajo v vse pore našega vsakodnevnega delovanja. Malim korakom, ki smo jih storili na poti ekološkega
ozaveščanja s ponudbo bio daril (leseni USB ključki za shranjevanje podatkov ter leseni Power Banki, ki zagotavljajo prenosno energijo za mobilne
naprave, solarno drevo, ki kot vir napajalne energije izkorišča moč sonca
ter številni biorazgradljivi izdelki, na primer pisala, beležke, vrečke, ovratni
trakovi ter celo bio kartice, ki jih izdelujemo iz derivatov koruze), so sledili
tudi večji premiki k ekološki nadgradnji tehnoloških rešitev za naše poslovne partnerje.

Lesene brezstične (NFC) kartice
Z lesenimi karticami in NFC oznakami, ki omogočajo večopravilnost ter
shranjevanje informacij, povezav in dostopnih podatkov, tako stopamo

Nove identifikacijske kartice:
moderna tehnologija
v naravnem 'ovoju'

po poti združevanja modernih tehnologij in naravnih materialov. Ekološke
brezstične kartice in oznake so namreč izdelane iz recikliranega lesa, zato
so lahke in vzdržljive, predvsem pa zaradi številnih lastnosti in obdelave
lesa ter zaradi možnosti kodiranja NFC čipa, potiska ter graviranja omogočajo tudi dodatno personalizacijo. Funkcionalni NFC čip tu seveda ni naravi prijazen, vendar pa je ovoj, ki tehnologijo drži na varnem, še kako ekološki. In to je eden izmed korakov v pravo smer.

Veliki koraki na poti k 'zeleni tehnologiji'
Vpeljava lesenih kartic, ki nosijo dodatne funkcionalnosti, je le pričetek iskanja novih rešitev s področja ekološkega ozaveščanja v podjetju IDentiks.
Z ekološko usmerjeno proizvodnjo kartic, tiskom kartic, ki je 100% varen v
stiku z živili ter z vključevanjem naravnih materialov v naše izdelke, ter posledično kot element IDentiksovih storitev, želimo postati zgled in tutor
združevanja ekologije in tehnologije. »Besede, kot so 'Se ne da', 'Nemogoče je', so, kot bi mi vlil gorivo,« svoje ekološke 'razvojne' trenutke razloži Jasna Triller, direktorica podjetja IDentiks in pobudnica razvoja biorazgradljive blagovne znamke bio IDE.Gifts. In s tovrstnim pogledom bo celovit razvoj tehnoloških izdelkov zagotovo postajal vse bolj zelen.
(P.R.)
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Računalniške novice

Ste že izbrali poslovno darilo?
BIO trakovi: 100% bombaž ali bambus,
BIO akreditacije, BIO USB ključki, BIO vrečke, pisala,...
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