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Kaart oriëntatie

Pas uw huistijl toe op het ontwerp 
en laat uw werknemer uw bedrijf 

duidelijk vertegenwoordigen.
Voeg een foto van een student 
of medewerker toe om 
ongeoorloofd gebruik van de 
kaart te voorkomen. Voeg dynamische gegevens toe 

aan het kaartontwerp, zoals de 
voor- en achternaam, geboorte-

datum en het ID-nummer van de 
kaarthouders.

Stel de oriëntatie van uw 
kaartontwerp in op liggend of 
staand.

Kies uit een brede selectie 
barcodes of QR-codes om toe te 
voegen aan het kaartontwerp.Kaartproductie

Enkel- of dubbelzijdig printen op 
PVC-kaarten. Codeer kaarten met 
Magneetstrip, Mifare Classic,
Mifare Plus of DESfire.

De Kaart Oplossing

In antwoord op de groeiende behoefte aan een intuïtief en betaalbaar beheer van ID-kaarten en 
alle kaartgerelateerde activiteiten, biedt ScreenCheck CardsOnline, een Kaart Management 
Systeem (KMS), dat voldoet aan de toenemende vraag om multifunctionele smartcards uit te 
geven en te beheren op een eenvoudige, gecontroleerde en kostenefficiënte manier.

Creëer professionele kaartontwerpen
Kaartontwerpen eenvoudig aanpassen naar uw huisstijl

Maak uw eigen kaartontwerp van begin tot einde. CardsOnline is opgezet voor verschillende 
soorten organisaties, zoals het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en biedt hiervoor 
verschillende kaartontwerpsjablonen, die kunnen worden aangepast naar uw eigen huisstijl.

Intuïtief & Kostenefficiënt

Creëer uw eigen kaartontwerp in 
CardsOnline met onze intuïtieve 
Online Kaart Designer, die alle 
functionaliteiten biedt voor het 
ontwerpen van een professionele 
layout.

Ontwerp een kaartlayout door 
gebruik te maken van vormen, 
afbeeldingen, plaatshouders en 
dynamische teksten. Bewaar 
meerdere layouts, klaar voor 
gebruik op andere locaties.

Online Kaart Designer

CardsOnline verhoogt de efficiëntie door 
gegevensbeheer te vergemakkelijken.
De Data Manager biedt een compleet 
overzicht van uw geïmporteerde 
kaarthoudergegevens gereed om aan te 
passen en verwerken. 

Eenvoudig kaartbeheer met CardsOnline. 
Pas kaarthoudergegevens snel aan, 
controleer de kaarthistorie, plan automa-
tische expiratie, herprint kaarten of 
beheer verloren kaarten door ze tijdelijk 
of permanent te blokkeren.

Data & Kaart Manager

Bulkprint geselecteerde data 
records. De Kaart Print 
Manager geeft een duidelijk 
overzicht van de kaarten die 
beschikbaar zijn voor printen.

Manage het inline codeer- en 
printproces. Codeer met 
gemak beschikbare data 
direct op een kaart, zonder 
extra stappen toe te voegen 
aan het productie proces: 
real inline coderen.

Print Manager

Service Portal, een service 
voor kaarthouders

Service Portal sluit veilig aan op 
CardsOnline, waardoor kaarthouders 
toegang krijgen tot hun gegevens, 
kaart gerelateerde verzoeken 
kunnen verzenden en ontvangen, 
een foto uploaden en een verloren 
of gebroken kaart kunnen melden.Print en Codeer kaarten 

met Card Print Manager
Card Print Manager (CPM) is de 
interface tussen de lokale printer 
en CardsOnline. De CPM wordt 
geïnstalleerd op de lokale werk-
stations gebruikt voor het printen.

Service Portal, een service 
voor kaarthouders

Service Portal sluit veilig aan op 
CardsOnline, waardoor kaarthouders 
toegang krijgen tot hun gegevens, 
kaart gerelateerde verzoeken 
kunnen verzenden en ontvangen, 
een foto uploaden en een verloren 
of gebroken kaart kunnen melden.

www.cardsonline.info



CardsOnline werkt samen met databases, hardware en andere applicaties.

Quick enrollment & photo 
capture supported using 
mobile devices. Capture 
photos through webcam, 
file upload, or IntelliTWAIN 
with auto-capture & 
auto-crop functionality. 

Beheer uitgegeven 
kaarten, kaartgegevens 
en rollen voor gebruikers

CardsOnline heeft drie standaard 
beheerdersrollen en een operatorrol. 
Definieer of voeg meer rollen toe.

Snelle inschrijving en 
foto-opname met behulp 
van mobiele toestellen
Maak foto's via de webcam, upload 
bestanden en gebruik de functie 
voor automatisch vastleggen en 
bijsnijden.

CardsOnline is de link tussen uw kaart en 
facilitaire systemen in uw organisatie

Verbindingen tussen de facilitaire systemen en
CardsOnline worden gemaakt met behulp van op maat 
gemaakte Data Agents en Webservices, gedefinieerd 
door een datamodel bij de opzet van het systeem. 
Plan een automatische vervaldatum voor de kaart, 
print een kaart opnieuw of blokkeer verloren kaarten 
met slechts een paar klikken.

Kaart 
Management 
Systeem

www.cardsonline.info



Cloud 
Solution

CardsOnline biedt twee opties:

Lokale set-up 
CardsOnline wordt geïnstalleerd op het lokale 
netwerk van een klant. 

Cloud-oplossing 
Steeds meer mensen kiezen voor de CardsOnline 
Cloud-oplossing. Het biedt gemakkelijke toegang via 
een webbrowser en vereist alleen internetverbinding. 
Dus geen lokale installatie van de software, geen 
onderhoud of dure infrastructuur en knowhow. 

Altijd de nieuwste updates en functies beschikbaar. 
Geen hoge investeringen, alleen maandelijkse 
abonnementskosten die alle kosten dekken.

www.cardsonline.info

LOGIN, WAAR JE
OOK BENT

MAANDELIJKS
ABONNEMENT

CLOUD
OPLOSSING

Een betaalbare Cloud-oplossing; ID-gerelateerde systemen en diensten 
samenvoegen tot één Kaart Management 
Systeem, inclusief een productie-interface



ScreenCheck BV
Koraalrood 33, 
2718 SB  Zoetermeer
The Netherlands
Tel: +31 (0)79 360 1160
sales@screencheck.com

CardsOnline neemt een centrale rol in 
de kaartproductie en -beheer van uw 
organisatie en vermindert tegelijkertijd 
de kosten

Ontvang meer informatie en een CardsOnline 
demo. Meer informatie over betaalbaar beheer van 
ID-kaarten en alle kaartgerelateerde activiteiten.

Cloud-oplossing

Gecentraliseerd gegevensbeheer

Maakt verbinding met bestaande databases

Geavanceerd gebruikersbeheersysteem

Ontwerp je eigen kaarten

Gegevens importeren en exporteren

Enkele prints of bulkprinten

Kaartbeheer op elk moment van de kaartcyclus

Kenmerken

Vraag om een demo 
van CardsOnline 

+31 (0) 79 360 1160


