
Emita cartões com “embossing” (relevo) de alta qualidade instantaneamente
O sistema Datacard® CE870™ proporciona às instituições fi nanceiras a possibilidade de desfrutar 
de todos os benefícios da emissão instantânea. Ao entregar os cartões de débito ou crédito prontos 
para uso nas mãos do cliente, são obtidos maiores taxas de ativação e maior uso do cartão. A 
emissão instantânea aumenta a satisfação dos clientes pelo serviço diferenciado além de ajudar 
a reduzir os custos do processo tradicional de emissão que incluem o pré-impressão do cartão, 
estoque de cartões, welcome pack e postagem. 

Escolha a melhor tecnologia de personalização 
•  Crie a sua impressora ideal. A Datacard pode confi gurar o sistema para atender suas 

necessidades específi cas.  Além da personalização padrão com embossing (relevo), indent e 
codifi cação de tarja, é possível incluir a personalização de smart cards padrão EMV, módulo 
com 6 compartimentos para cartões e impressão colorida “direct-to-card”.

•  Excepcional embossing. A CE870 usa tecnologia de qualidade já comprovada que permite a 
impressão em relevo e indent de até 150 caracteres.  A alta qualidade do embossing sofi stica a 
aparência do cartão e aumenta a segurança do cartão. 

•Forte segurança para o programa de cartões. Uma grande variedade de recursos de 
segurança físicos e lógicos atendem aos padrões de segurança Visa e MasterCard. Você vai poder 
contar ainda com informações para auditoria e máxima proteção para os cartões e suprimentos.

• Parte de uma solução completa. O sistema CE870 é totalmente compatível com o software 
líder de mercado em emissão de cartões, o Datacard® CardWizard®. Conheça as soluções 
integradas de emissão instantânea, com o software, hardware, suprimentos e serviços em www.
datacard.com ou brasil_comercial@datacard.com

AUMENTE A SEGURANÇA E
A SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Os sistemas de emissão instantânea 

Datacard – incluindo o novo CE870 

– permitem a emissão de cartões em 

qualquer lugar, a qualquer hora.

Com isso, o emissor pode criar seus 

programas totalmente alinhados 

às demandas por customização, 

personalização, fl exibilidade e serviços 

sob demanda. 

SISTEMA DE EMISSÃO INSTANTÂNEA DATACARD® CE870™



A solução completa de emissão 
instantânea
Gerencie  os seus programas de 
cartão da maneira que quiser- 
com excepcional segurança, 
confi abilidade e fl exibilidade.  
O sistema CE870  funciona 
perfeitamente com software 
Datacard, suprimentos certifi cados 
e você conta com os erviços globais  
fazendo desta a solução completa 
de emsissão instantânea.
 
Software
O Datacard® CardWizard® é a 
solução mais vendida para emissão 
instanãnea de cartões de crédito e 
débito. Emita na hora uma grande 
variedade de cartões sob demanda 
e gere mais receitas para o seu 
programa.  
 
Suprimentos
Os suprimentos certifi cados 
Datacard® ajudam a produzir 
cartões altamente seguros 
instantaneamente.  Você vai obter 
qualidade de imagem soberba e 
otimizar o desempenho do 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 
profi ssionais  capacitados podem 
proporcionar todo o suporte técnico 
necessário para o seu programa de 
cartões.
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• Módulo opcional de 6 compartimentos para cartões

• Opção de impressão direct-to-card

• Codifi cação de tarja e de smart card por single wire

• Até 150 caracteres para embossing e indent

• Conveniente alimentação e saída de cartões frontais

Corporate Headquarters

11111 Bren Road West

Minnetonka, Minnesota 55343-9015

Phone: +1 952 933 1223

www.datacard.com

info@datacard.com

Brasil_comercial@datacard.com

Sistema de Emissão Instantânea CE870 – recursos e especifi cações

Embossing/Indent Roda de embossing/indent de 75 caracteres, formato fi nanceiro ID-1 ISO7811-3

Frente, verso ou em ambos os lados

Velocidade 60 segundos para codifi car tarja, indent, emboss e top (cobertura)

64 s para gráfi cos monocromáticos, codifi car tarja, indent emboss e top

78 s para gráfi cos coloridos, codifi car tarja, indent emboss e top 

Codifi cação Codifi cação de tarja 1 ISO7811, três trilhas, alta e baixa coercividade

Cartões Alimentação automática de cartões com 100 cartões (0.03 polegads de epessura)

Bandeja de saída para 10 cartões, compartimento para 10 cartões rejeitados, slot de cartão de exceção

Recursos de segurança  Trava acionada por software das bandejas de cartão, compartimento de cartões rejeitados e suprimentos

Criptografi a SSL/TLS suporta 3DES e AES-128. Pronta para fi xação (bolt-down)

Compatível com trava Kensigton(cadeado vendido separadamente) 

Compartimento de saída oculto

Gabinete protegido por senha, Contador de cartão não reajustável para auditoria, Alarme contra 

inclinação.

Display Display em LCD com duas linhas

Idiomas de interface: Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e Japonês

Dimensões Módulo superior (bandeja única) : 22.4cm L x 53.8cm P x 22.4cm A

Módulo superior (6 bandejas):  41.9cm L x 69.9cm P x 36.8cm A

Módulo inferior (embosser): 38.1cm L x 69.9cm P x 26.7cm A

Peso  Módulo superior (bandeja única) : 5.4kg

Módulo superior (6 bandejas): 15kg

Módulo inferior (embosser, indent, topping, saída de cartão): 18.1kg

Conectividade Ethernet e USB

Garantia 12 meses de garantia do sistema

Sistema de Emissão Instantânea CE870 – opcionais

Embossing Segunda roda de embossing/indent de 75 caracteres

Caracteres de segurança MasterCard | caracteres Helvetica |OCR-B1

Multi-Hopper Seis compartimentos para 100 cartões cada, totalizando 600 cartões

Personalização de smart 

card

Codifi cação 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

Codifi cação de tarja Codifi cação trilha magnética JIS II, frente e verso (ainda não suportado pelo CardWizard)

Tecnologia de impressão Impressão direct-to-card por sublimação / retransferência térmica de resina

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 gráfi cos

Modo alta-qualidade: impressão em  300 x 600 dpi  até 300 x 1200 dpi para textos e gráfi cos (ainda 

não suportado pelo CardWizard)

Tecnologia de impressão Datacard® TrueMatch™ 

Ajustado para o padrão  sRGB 

es

cteres, formato fi nanceiro ID-1 ISO7811-3
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