
Folheto de soluções

A solução mais vendida do mundo, de alto 
volume, do cartão ao envelope

Sistema Datacard® Série MX

Folheto de soluções

MX6100™
MXD610™
MXi610™

A solução Datacard® Série MX apresenta as mais versáteis tecnologias de personalização 
de cartões para a personalização do portador do cartão. Esta solução principal combina 
segurança, confiabilidade e uma variedade de tecnologias inovadoras e flexíveis para 
fornecer cartões, rótulos e transportadoras altamente personalizados, tudo em linha, 
criando uma solução do cartão ao envelope rica em recursos.



EMISSÃO INTELIGENTE
• Controlador de sistema
• Entrada do cartão
• Entrada de cartão metálico
• Limpeza do cartão
• Leitor de código de barras/OCR-B
• Verificação da visão Geração 2
• Codificação de tarja magnética
•  Personalização de Cartão Smart Card de interface dupla 

de barril
• Impressão gráfica durável
• Impressão gráfica Geração 2
•  Impressão a Cores por Retransferência Datacard® Artista® VHD 

Geração 2
• Impressão a cores Geração 2
• Impressão drop on demand (gota sob demanda) Geração 2
• Impressão drop on demand
• Laser 450F
• Laser 450G
• Revestimento básico
•  Datacard® CardGard® UV-Curing Topcoat
• Laminado Datacard® DuraGard®
• Indentação segura
• Impressão de embossamento/indentação
• Cobertura
• Impressão de etiquetas coloridas
• Afixação de etiquetas
• Flippers de cartão
• Buffer de Cartão Único
• Buffer Multi-Card
• Garantia de qualidade
• Saída do cartão
• Saída de cartão metálico
•  Datacard® MXD610™ Sistema de entrega de cartões
•  Datacard® MXi610™ Sistema de inserção de envelopes

SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTÕES DATACARD® MX6100™

Este sistema de emissão de cartões emblemáticos - não 
apenas do nosso portfólio, mas da indústria como um 
todo - combina mais de uma década de confiabilidade e 
segurança impecáveis com um fluxo constante de novos 
módulos de personalização de cartões e opções de entrega 
de cartões sequenciais/independentes. É o sistema ideal 
para qualquer operação que leve as métricas a sério - 
desde cartões por hora e custo por cartão até qualidade de 
imagem e precisão de envio. A velocidade nominal de até 
1.800 CPH mantém as operações em movimento rápido.

Adicionar 
tecnologias 
versáteis para 
personalização 
do portador 
do cartão



Poderoso software integrado: O Software Controlador fornece uma única interface para todas 
as interações com o sistema MX6100. Este poderoso software gerencia o acesso ininterrupto ao 
sistema, permite a criação de configurações de cartões e trabalhos, além de rastrear auditorias 
em nível de produção para capacitar a eficiência e a segurança da operação dos cartões. 

Tecnologias inovadoras em linha: Fornece impressão impressionante, de alta qualidade, de 
ponta a ponta em cartões e rótulos ou designs de cartões planos elegantes com tecnologias 
de impressão com cura UV, tudo em linha para ajudar a oferecer designs exclusivos e altamente 
personalizados que chamam a atenção.

Verdadeira modularidade de campo: Fornece um conjunto completo de tecnologias de 
personalização e sua escolha de opções de entrega de cartões. A Plataforma de Software 
comum da Série MX lhe dá liberdade, flexibilidade e proteção de investimento enquanto você 
continua a construir sua operação. Comece com as capacidades de que você precisa, depois 
expanda o sistema à medida que seus requisitos de programa mudam.

Produtividade dos cartões inteligentes: Um módulo inovador de Cartão Smart Card - 
alimentado pelo Adaptive Issuance™ Chip Interface Software - apresenta um design de interface 
dupla de barril e escolha de acopladores para acomodar qualquer combinação de Cartão Smart 
Card de contato, sem contato, interface dupla ou combo.

Garantia de qualidade inteligente: A inteligência avançada incorporada ao Sistema MX6100 
permite uma garantia de qualidade totalmente automatizada e em linha para toda a 
personalização, incluindo caracteres em gofrado, juntamente com a correspondência correta de 
cartões, portadores e encartes.

Serviço e suporte: Os Sistemas da Série MX são suportados pela maior rede de serviços e 
suporte da indústria, que abrange mais de 150 países em todo o mundo. O suporte on-line e por 
telefone está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Soluções modelo de alto 
volume de emissão de cartões 

Sistema de Emissão de Cartões MX6100



Soluções de cartão para 
envelope flexíveis e ricas 
em recursos

Com o Sistema MXD610, é possível escolher entre  
os seguintes módulos e opções: 

• Afixação de cartões

• Colocação Vertical de Cartões

•  Impressora em preto e branco

• Impressora colorida

•  Alimentador de formulários  

pré-impressos

• Forma flexível

• Amortecedor de formato

• Pastas de formulário

•  Estoque de porta-cartões  

e Verificação do gabarito

• Classificador de porta-cartões

• Empilhador de formulário



Com porta-cartões maiores e impressão em cores arrojadas, 
você agora tem mais oportunidades de marketing 1:1 
personalizado que podem ajudá-lo a construir relações mais 
fortes com os titulares dos cartões. Utilize o espaço extra para 
mensagens de marketing personalizadas que incentivem a 
ativação e o uso do cartão, bem como imagens que reflitam 
o estilo de vida e os interesses do titular do cartão. Promover 
cupons, ofertas especiais, publicidade e oportunidades de 
vendas cruzadas para aumentar a receita. 

SISTEMA DE ENTREGA DE CARTÕES MXD610
Fluxo de dados otimizado: Tanto a personalização do cartão quanto os sistemas de entrega de 
cartões utilizam um conjunto de dados e nomes de arquivos - resultando em maior segurança dos 
dados e redução das intervenções de TI.

Impressão a cores sob demanda: A impressão de alta qualidade ajuda a reduzir os formulários 
pré-impressos. A impressão nítida, colorida e próxima à borda facilita a adição de impacto visual e 
conteúdo promocional a suas correspondências.

Tamanhos de formulário flexíveis: Este imóvel adicional é perfeito para imprimir termos e 
condições expandidas e adicionar conteúdo promocional cruzado a seus remetentes. 

 Reagrupar a produção para aumentar o tempo de atividade e a eficiência: A classificação dos 
titulares dos cartões proporciona a flexibilidade para remover ineficiências do processo em linha 
e/ou reorganizar os titulares inexistentes para maximizar a produção.

 Compatível com as tendências do mercado: Atenda à crescente tendência de cartões verticais 
sem limitar os tamanhos de trabalho com base na orientação do cartão. Colocar dinamicamente os 
cartões nos transportadores horizontal e verticalmente para atender às solicitações dos clientes. 

Cause um grande impacto com 
os portadores de cartões

Sistema de Entrega de Cartões 
MXD610



Traga a confiabilidade e a segurança de que você 
precisa para completar envios acabados de alta 
qualidade, adicionando capacidades robustas 
de inserção. Inclua uma variedade de encartes e 
formulários adicionais em suas correspondências 
de cartão para acrescentar um toque pessoal a 
cada pacote e ajudar a construir relacionamentos 
duradouros com seus clientes. 

SISTEMA DE INSERÇÃO DE ENVELOPE MXi610
Maximizar o tempo de atividade e a eficiência: Para gerar vantagens contínuas, o 
Sistema MXi610 oferece um sistema de inserção de envelope robusto. A automação 
integrada em todo o processo ajuda a garantir mudanças rápidas de trabalho com 
o mínimo de tempo parado e intervenção do operador. 

Desviar e classificar: Controle suas prioridades de produção e dirija seu sistema 
com base nas necessidades comerciais. A funcionalidade aprimorada permite que 
você desvie automaticamente pacotes de correio, classifique entregas importantes 
e organize a saída para uma distribuição eficiente.

Inserção seletiva: Inteligência incorporada para ajudar a impulsionar a execução 
de trabalhos maiores e o rendimento da produção.

Embalagens precisas: A verificação em linha pesa automaticamente cada 
embalagem ou verifica a espessura de cada peça para verificar se o envelope tem 
os cartões, suportes e encartes corretos para cada titular do cartão - a cada vez.

Pacotes personalizados: Imprimir no envelope sob demanda, mensagens 
personalizadas, ou gráficos com o logotipo estático.

 Compatível com programas de recompensa: A alimentação do porta-cartões 
suporta a inserção de porta-cartões adicionais em uma única embalagem. Isto 
permite que mais cartões de presente ou de recompensa sejam agrupados em 
um único pacote.

Inserção abrangente 
de envelope



Com o Sistema MXi610, é possível 
escolher entre os seguintes módulos: 

• Alimentador de encartes

• Alimentador/pasta de folhas

• Acumulador/Pasta

• Base de inserção

•  Impressão de Envelope/ 

Franqueamento

• Verificação

• Desvio padrão

•  Opções de esteiras 

verticais

•  Alimentador de  

porta-cartões
Sistema de Inserção de Envelope MXi610

Soluções completas do cartão 
até o envelope



SISTEMAS DATACARD SÉRIE MX
Especificações técnicas

Especificações dos sistemas MX6100, MXD610 e MXi610  

Velocidade nominal Até 1.800 CPH 

Sistema operacional Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 

Gestão de Modelos Microsoft® Word 2019

Configuração máxima
MX6100:  Até 28 módulos de personalização
MXD610: Até 1 sistema por sistema de personalização
MXi610: Até 1 sistema por sistema MXD610

Cartões por formulário
Até 4 cartões nos painéis médios e/ou inferiores.
Até 5 cartões são permitidos com a opção de posicionamento vertical de cartões.

Dados prontos para impressão PCL (preto e branco), PDF

Requisitos elétricos
MX6100: 230 V, 50/60 Hz, 15 Amps
MXD610: 230 V, 50/60 Hz, 30 Amps
MXi610: 230V, 50/60Hz, 30 Amps

Requisitos operacionais

Temperatura ambiente: 65° a 80° F (18° a 27° C); Umidade: 35% a 85% (não condensável)
A área de serviço recomendada ao redor do sistema deve ser de pelo menos 36 polegadas (76,2 cm) para ajudar a 
fornecer um fluxo de ar adequado.
Consulte as fichas de dados do módulo para obter informações específicas.

Requisitos de armazenamento Temperatura ambiente: 50° a 130° F (10° a 54° C); Umidade: 0% a 85% (não condensável)

Aprovações da Agência Em conformidade com FCC, UL, cUL, CE e RoHS

Tipos de cartões compatíveis Tamanho ISO/IEC 7810 ID-1; 30 mil (+/- 10%) 

Materiais para cartões 
compatíveis

A maioria dos materiais para cartões pode ser processada, incluindo PVC, compostos, policarbonato, ABS, PET e PETG. 
Podem existir limitações para cada tecnologia de personalização ou verificação.

Tipos de papéis suportados
20-24 lb de papel de impressão (90,3 gsm) 
Ver diretrizes de entrega de papel de cartão/envelope da.

Entrust, Datacard, MX6100, MX2100, MXD610, MXi610, Artista, CardGard, DuraGard e Adaptive Issuance são marcas comerciais, marcas registradas e/ou 
marcas de serviço da Entrust Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Nomes e logotipos em cartões de visita são fictícios. Qualquer 
semelhança a nomes, marcas ou nomes comerciais é mera coincidência. Microsoft Windows é marca registrada da Microsoft Corporation.  
©2018-2020 Entrust Corporation. Todos os direitos reservados.
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MX6100™
MXD610™
MXi610™

Conheça a inigualável 
seleção de recursos 
inovadores de 
personalização de  
cartões da Série MX 
no site entrust.com. 
Entre em contato 
conosco hoje pelo  
e-mail info@entrust.com

SEDE CORPORATIVA

Telefone: +1 952 933 1223

entrust.com

info@entrust.com

Notas: Os módulos do Sistema MX6100 não podem ser usados no Sistema de Emissão de Cartões Datacard® MX2100™ e os módulos do Sistema MX2100 não podem ser 

usados no Sistema MX6100. 

EMISSÃO FLEXÍVEL DE PONTA A PONTA 
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