
A solução de software de Emissão Financeira Instantânea – Nuvem 
permite personalizar, imprimir e ativar cartões de débito e crédito 
permanentes em minutos a partir de qualquer filial de uma instituição 
financeira com conexão à Internet.

Folha de venda

Proporcionando as melhores 
experiências da categoria 

Emissão 
Financeira 
Instantânea – 
Nuvem

•  Hospedada em servidores compatíveis 
com PCI-CP 

•  Mantida por especialistas da Entrust 

•  Desenvolvida para as necessidades de 
emissão em evolução 



Conformidade

 •  Produção de cartão (CP) PCI v2.0 
(requisitos físicos e lógicos) 

 •  Certificação ISO 27001/2 

 •  SSAE16 (SOC2) 

 •  Rede de pagamento (Visa, Mastercard) 

 • ISO 9001 

 • NIST 800-53 
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DESTAQUES DA SOLUÇÃO

Oferta de nuvem compatível 
com PCI-CP
Com mais de 40 anos de experiência 
impulsionando a inovação no setor de cartões 
de pagamento, agora oferecemos uma solução 
de emissão instantânea na nuvem. A solução é 
hospedada em servidores compatíveis com PCI-
CP e mantida por especialistas da Entrust para 
liberar suas equipes de TI e de segurança.

PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS 

Alinhada às suas necessidades
Nossa solução é desenvolvida para apoiar suas 
necessidades de emissão em evolução, a qualquer 
hora e em qualquer lugar.

 •  Usuários ilimitados por filial 

 •  Impressoras ilimitadas por filial 

 •  Integração de CMS para ativação instantânea 

 •  Seleção do PIN do cliente e mudança do PIN 

 •  Preparação e personalização completa de 
dados EMV (com e sem contato) 

 •  Autenticação de duplo fator

 •  A Entrust gerencia e mantém: 

  •  Disponibilidade do servidor

  •  Sistema operacional e banco de dados

  •  Módulo de segurança do hardware

  •  Segurança e conformidade

  •  Recuperação em caso de desastre

Opções de personalização e 
segurança
 •  Emita cartões com múltiplas marcas de 

pagamento a partir de um sistema de 
compartimento com múltiplas entradas 

 •  Ofereça imagens de fundo coloridas de 
uma galeria predefinida, ou de uma imagem 
aprovada fornecida pelo titular do cartão 

 •  Escolha entre uma variedade de soluções de 
codificação para agora e para o futuro 

 •  Selecione impressão plana, embossamento, 
indentação (frente e verso), gráficos coloridos 
ou uma combinação desses recursos

 •  Mantenha os padrões de segurança de emissão 
instantânea da VISA e da Mastercard

 •  Criptografia de dados de ponta a ponta  
(AES, 3DES e SSL com certificados)

Soluções PIN
O software de Emissão Financeira Instantânea é 
integrado com uma gama completa de PIN pads e 
codificadores que suportam:

 • Seleção de novo PIN 

 • Re-PIN

 • Mudança de PIN 

 • Transferência de PIN 

 • Pré-PIN 
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COMO FUNCIONA

Nossa abordagem holística da 
segurança
A Entrust estabeleceu um conjunto de controles 
e cumprimento rigoroso dos regulamentos e 
políticas federais, financeiros, internacionais e 
industriais, como ISO 27001 e NIST 800-53. Para 
garantir que a Estratégia de Segurança seja eficaz, 
aplicamos políticas e procedimentos de segurança 
da informação em toda a nossa organização:

 •  Governança, Risco e Conformidade (GRC)

 •  Gestão de Ameaças e Vulnerabilidades (TVM)

 •  Arquitetura de Segurança

 •  Centro de Operações de Segurança

 •  Recuperação em caso de desastre

 •  Continuidade dos negócios

 •  Resposta a incidentes

Relatórios gerenciais e 
ferramentas administrativas 
 •  Monitore e acompanhe facilmente as 

informações de produção, estatísticas de 
tipos de cartões e informações de volume no 
nível da filial ou central. 

 •  Resumo de inventário, relatórios de 
balanceamento e notificações por e-mail 
permitem uma gestão segura e eficaz do 
estoque de cartões. 

 •  As ferramentas de configuração simplificam a 
criação de funções do usuário e a atribuição 
de privilégios detalhados de sistema e 
características por função.

 •  Os relatórios de atividades melhoram a 
segurança através da auditoria das atividades 
no nível do usuário e da filial. 

 •  As ferramentas de monitoramento fornecem 
informações do status do dispositivo 
em tempo real, bem como o status do 
suprimento de fita da impressora, permitindo 
que a equipe de suporte identifique e 
responda rapidamente aos problemas 
relatados.

 •  O status de produção de cartões em tempo 
real é fornecido aos usuários durante todo o 
processo de produção do cartão.
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Sistemas de emissão suportados

•  Embossamento/impressão direta no cartão

 •  Sistema de Emissão Instantânea DATACARD® CE870TM 

 •  Sistema de Emissão Instantânea DATACARD® CE870TM 

- modelo de quiosque

•  Impressão por retransferência

 •  Sistema de Emissão Instantânea Entrust CR825TM

 •  Sistema de Emissão Instantânea DATACARD® CR500TM  

•  Impressão direta no cartão 

 •  Sistema de Emissão Instantânea DATACARD® CD820TM 

•  Embossamento/Impressão por retransferência 

 •  Sistema de Emissão Instantânea Entrust CE875TM

Periféricos PIN suportados

•  PIN Pad Ingenico iPP320 

•  Codificador DATACARD® SuperC.A.T® III 

•  Teclado Numérico Genovation 

•  PINpad VeriFone 1000SE
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SOBRE A ENTRUST CORPORATION
A Entrust se dedica a proteger um mundo em movimento, permitindo 
identidades, pagamentos e proteção de dados confiáveis. Hoje, mais do 
que nunca, as pessoas exigem experiências seguras e sem interrupções, 
quer estejam atravessando fronteiras, fazendo uma compra, acessando 
serviços governamentais eletrônicos ou entrando em redes corporativas. 
A Entrust oferece uma variedade incomparável de soluções de segurança 
digital e emissão de credenciais no centro de todas essas interações. Com 
mais de 2.500 colaboradores, uma rede de parceiros globais e clientes 
em mais de 150 países, não é de se admirar que as organizações de maior 
confiança do mundo confiem em nós. 

Para maiores informações

888 690 2424  
+1 952 933 1223 

sales@entrust.com 
entrust.com

Entrust e Datacard 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 reais é mera coincidência.  
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