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PREDSTAVITEV

Kartični tiskalniki HID Fargo – za kakovosten potisk in hitro izdelavo

Natisnite sami svoje kartice
..Potisk

in personalizacija kartic podjetju prineseta večjo prepoznavnost, zaposlenim poistovetenje z lastnim podjetjem, strankam pa

občutek pripadnosti..

Možnosti uporabe in lastnosti tiskalnikov HID Fargo:
Termotransferni tiskalniki

Retransferni tiskalniki
SVETUJEMO UPORABO ZA

Fitnese (članske izkaznice), hotele in zdravilišča
(kartice za goste), trgovine (kartice zvestobe),
potniški promet (vozovnice) in drugo

Organizacije, kjer je pomembna višja stopnja
zaščite informacij: letališča, policija, vojska,
fakultete, vladne službe, kazino in drugo

UPORABA
Preprosti dizajni, brez prelivov barv

Kompleksni dizajni s prelivom barv

Dizajni, ki se ne dotikajo robov kartice

Dizajni, ki segajo čez rob kartice
PREDNOSTI

Kartični tiskalnik HID Fargo vam omogoči
hiter tisk identifikacijskih ali članskih kartic.

Namen kartičnega tiskalnika je v prvi vrsti ustvarjanje podobe kartice, ki bo krasila podobo organizacije ali društva. Ker pa se potrebe organizacij nenehno spreminjajo, se spreminjata tudi
namembnost in število kartic, ki jih imamo v uporabi. Ali to pomeni, da ob vsakem razvojnem
koraku izdelamo novo serijo kartic? Sploh ne.
Neželeni finančni vložki za naročila novih kartic –
pa naj bodo akreditacijske, identifikacijske, klubske, članske, trgovske, kartice zvestobe ali kartice
za zabavo – niso nujno zlo. »Za nas bolj pride v
poštev, da imamo kar v podjetju kartični tiskalnik,
ker tako lahko takoj uredimo, kar želimo dotiskati,
ali pa kadar želimo preizkusiti nove podobe ali

Nižja cena tiskalnika in nižja cena ribonov, kar
pomeni nižjo ceno na kartico

Odlična kakovost potiska

Hitrejši potisk

Daljša obstojnost potiska

Možnost uporabe zlatih, srebrnih … enobarvnih ribonov

Možnost večbarvnega »full color« tiska na kartice z brezkontaktnimi čipi

Lažje učenje in enostavno upravljanje

Večja zaščita pred ponarejanjem kartic

Kompaktnejši, manjši videz

Daljša življenjska doba glave tiskalnika

morda posebne potiske na kartici.« – Lovro Peterlin, direktor podjetja Linea Directa.

Tiskalniki HID Fargo: alternativa zunanjim tiskarskim storitvam

Lastništvo kartičnega tiskalnika je v tujini že ustaljena praksa – poleg posameznih podjetij jih
namreč vse pogosteje kot nujni del inventarja
nameščajo tudi v institucijah, kot so fakultete,
srednje šole in ministrstva. Na drugi strani v Sloveniji kartični tiskalnik zaenkrat v večjem delu
ostaja domena ponudnikov tiskarskih storitev.
Pa je to mogoče spremeniti?
Tiskalniki HID Fargo so namenjeni pogosti upor-

abi znotraj organizacij in podjetij, katerih dejavnost je tesno ali vsaj posredno povezana z uporabo kartic. To so na primer fitnes klubi, hoteli,
trgovine, zdravilišča, kopališča, fakultete, kazino,
potniški promet in podobno. Lastništvo
kartičnega tiskalnika HID Fargo predstavlja alternativo zunanjim tiskarskim storitvam, ker:
• hitro prinese znižanje stroškov tiskanja,
• skrajša čas od nastanka potrebe po tisku do
izvedbe tiska ter
• omogoča razvijanje in preizkušanje oblikovalskih idej ali izvedbe tiska – brez obiskov
tiskarja!

Udobnejši, ugodnejši tisk na kartice
Prednosti tiskalnikov HID Fargo so predvsem v
zanesljivosti in hitrosti tiska, omogočanju visokih
naklad potiska ter številnih možnosti za nastavitev
v gonilnikih, kar pomeni nastavitve ostrine, svetlobe, kontrasta in posamičnih barv lestvice CMYK.
Dodaten plus pa predstavlja prilagodljivost tiskalnikov HID Fargo vašim potrebam – osnovni model
namreč lahko nadgradimo s številnimi uporabnimi
moduli, na primer zapisovalniki, čitalniki ali laminatorji, ki zagotavljajo večjo zaščito celotne kartice.
Tiskalniki HID Fargo po oceni IDentiksovega strokovnjaka Tomaža Juriča predstavljajo na trgu
najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.  (P. R.)
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