
O sistema de emissão 

instantânea Datacard® 

CR500™ transforma 

plásticos em branco em 

cartões de crédito ou débito 

altamente personalizados 

instantaneamente.

A emissão instantânea 

minimiza os tempos de 

espera, reduz custos e  

diminui o risco de cartões 

perdidos ou roubados.  Você 

pode proporcionar ao cliente 

poder de compra instantânea 

e começar a gerar receitas 

imediatamente

Emissão instantânea de cartões fi nanceiros
O sistema de emissão instantânea Datacard® CR500™ - integrado ao software de 
emissão CardWizard® permite aos bancos, fi nanceiras, varejistas e bureaus imprimir 
cartões fi nanceiros, sem relevo, sob demanda.  Através da emissão instantânea, os 
clientes obtêm cartões fi nanceiros personalizados e poder de compra imediata – o que 
signifi ca mais receitas, maior ativação, maior uso e maior fi delidade do cliente.  Este 
seguro sistema imprime em cores vibrantes textos, logos e imagens.  A  ampla gama de 
opções de cartões com tarja magnética e smart cards deste sistema viabiliza uma grande 
variedade de programas de cartões.  Em função da prontidão do sistema para smart card, 
a transição para cartões com chip EMV® se dá de forma segura e sem problemas ou 
difi culdades.

Consistência excepcional, confi abilidade e segurança   
• Produza cartões de alta qualidade com impressão duplex, codifi cação de tarja
  magnética e codifi cação de smart card com ou sem contato nos padrões ISO

•  Reduza custos de folheteria, envio e outsourcing

•  Proporcione serviço personalizado e crie oportunidades de cross sell com a emissão 
instantânea no local

•  Aumente a efi ciência com as múltiplas bandejas de cartão para gerar cartões de crédito 
ou débito

• Aumente a segurança do estoque de cartões, suprimentos e cartões rejeitados com
  acesso de dupla custódia.

• Em conformidade com os requisitos de segurança da Visa e MasterCard

•  Proteja os dados sensíveis de intercepação não autorizada durante transmissão na rede 
com a criptografi a SSL/TSL.  
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Características padrão
Método de impressão

Impressão de retransferência por sublimação 

Resolução de impressão

   300 dpi

Velocidade de impressão

   Impressão 4 cores de cartão 1 lado: 36 segundos 

   ou nos 2 lados: 65segundos

Capacidades de impressão

   Impressão de um lado ou ambos os lados

   Over-the-edge (além da borda)  e 

   Impressão em toda superfície do cartão 

   Impressão  de imagens coloridas

Capacidade

   3 Bandejas de entrada, sendo 2 para 50 cartões e

   1 para 70 cartões (baseado em 0.76mm)

   Bandeja de saída: 5 cartões ( baseado 0.76mm)

   Compartimento de cartão de exceção 

Codifi cação

     Tarja magnética ISO

     Codifi cador de smart card com e sem contato 

     para ISO 14443, A / B, ISO 7816 e MIFARE ®

     Conectividade via single-wire

     Suporta produção de cartões c/ chip  EMV ®

Recursos de segurança

     Criptografi a SSL / TSL que suporta AES-128

     Trava ativada por software com travas 

     mecânicas back-up para segurança dos 

     cartões, suprimentos  e cartões rejeitados

     Pronto para fi xação na mesa

     Trava Kensigton compatível (vendido em 

     separado) 

     Compartimento de saída oculto

Touch-screen display

     Exibe o status da impressora

     Acesso às confi gurações da impressora

Filtro de poeira

Operação amigável

     Alimentação automática de cartão

     Troca rápida de ribbons

Garantias

     24 meses de garantia de depósito

     Garantia do cabeçote de impressão

Compatibilidade de Software
Compatível com o software de emissão instantânea 

Datacard® CardWizard®

 

Especifi cações
Dimensões físicas

     P 73,7 cm  x L 38,1 cm x A 33,0 cm

Peso

   21,3 kg – aprox.  Sem os opcionais

Conectividade

     Ethernet e USB 2.0

     IPv4

Tipos de cartões aceitos

     ISO/CR-80 

      85,6 mm a  53,98 mm

      PVC, ABS, PET, o PET-G, Policarbonato

Aceita cartões de espessura

      0,68 mm a 0,84 mm 

Ambiente da operação

      60 º F º F a 86 (15 º C a 30 º C)

      35% a 70%, umidade relativa

Ambiente de armazenamento

     5 ˚ F a 131 ˚ F (-15 ˚ C a 55 ˚ C)

     20% a 80%, sem condensação de 

          umidade

Requisitos elétricos (bivolt autosensing)

     100/120 V, 50/60 Hz

     220/240 V, 50/60 Hz

Suprimentos
Suprimentos certifi cados Datacard® com a Intelligent 

Supplies Technology™

   Identifi cação e validação automática de

    fi ta

   Confi guração  e offsets  automáticos da 

    impressora

    Aviso sobre fi ta no fi nal

Suprimentos

      YMCKi inibidor de fi ta (750 imagens)

       fi lme  de retransferência INTM 

       (1.000 imagens)

      Suprimentos de limpeza 
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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 CR500  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.


