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 Firma Unicard S.A. od ponad 20 lat jest 

producentem sprzętu i oprogramowania. 

Autorskie rozwiązania firmy są projektowa-

ne przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską, 

która zapewnia także wsparcie techniczne           

i serwis. 

Unicard jest firmą produkcyjną, dzięki temu 

potrafi dokonać zaawansowanych modyfikacji 

standardowo oferowanych urządzeń pod ką-

tem indywidualnych preferencji klienta. Uni-

card dobiera swoich partnerów biznesowych 

bardzo dokładnie i starannie. Dlatego elemen-

ty wykorzystywane do produkcji urządzeń są 

najwyższej jakości. 

Firma poszerzyła swoje możliwości technolo-

giczne i rozwojowe biorąc udział w unijnych 

projektach: 

„Podniesienie konkurencyjności i innowacyjno-

ści Firmy poprzez zakup oprzyrządowania do 

prowadzenia badań i narzędzi wspomagają-

cych proces projektowania”  

„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodar-

ka, wspieranie elektronicznego biznesu typu 

B2B” 

ponad 15 000
Klientów Unicard

najważniejsze 
projekty:
Lajkonik Snacks Sp. z o.o.
Fenice S.p.A.
Kopalnia Soli „Wieliczka” 
KGHM ZANAM Sp. z o.o. 
IKEA Distribution Services
Małopolska Karta Aglomeracyjna

20 lat działalności



Innowacyjność – Dynamiczny rozwój pozwala na ciągłe ulepszanie  pro-

duktów oraz wprowadzanie na rynek nowoczesnych  rozwiązań.

Rozwój – Atutem fi rmy jest wykwalifi kowana kadra inżynierska, zapewniająca 

nie tylko doradztwo i projektowanie systemów, ale też wsparcie techniczne i serwis.

Jakość  –  Sięganie po nowoczesne rozwiązania, profesjonalne podejście do każ-

dego projektu, wysokiej jakości sprzęt i autorskie rozwiązania uczyniły z Unicard S.A. 

lidera w branży systemów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo – Wieloletnie doświadczenie i znajomość najnowszych 

technologii pozwala zagwarantować najwyższe bezpieczeństwo oferowanych przez 

Unicard rozwiązań.

                  Nasze atuty:



Nasze 
autorskie 
rozwiązania: 

1. Czytniki zbliżeniowe
dedykowane do odczytu kart elektronicznych 

stosowanych w systemach kontroli dostę-

pu oraz rejestracji czasu pracy. Czytniki mogą 

być wyposażone w klawiaturę, co dodatkowo 

zwiększa poziom bezpieczeństwa. Czytniki 

kart zbliżeniowych charakteryzuje wysoka od-

porność na zewnętrzne warunki atmosferycz-

ne.



2. Czytniki 
     personalizacyjne  
przeznaczone do odczytu kart zbliżeniowych 

w autorskich systemach firmy Unicard S.A. 

Wymagają podłączenia do komputera klasy PC 

z zainstalowanym oprogramowaniem zarzą-

dzającym.

ponad 400
wyprodukowanych 
rejestratorów rocznie

około 20 urządzeń
wspieranych 
przez nasze sterowniki

ponad 1200
wyprodukowanych 
sterowników rocznie



4. Sterowniki 
urządzenia mikroprocesowe dedykowane dla 

systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy jak również systemów niskoprądowych. 

Sterowniki są przystosowane do współpracy  

z czytnikami i rejestratorami  kart. Wszystkie 

zdarzenia zarejestrowane w systemie prze-

chowywane są w pamięci sterownika do mo-

mentu pobrania ich przez oprogramowania 

nadrzędne.

3. Rejestratory  
urządzenia przeznaczone do pracy w syste-

mach ewidencji czasu pracy. Przystosowane 

są do odczytu kart zbliżeniowych. Rejestrują 

oraz przechowują informacje dotyczące wejść 

i wyjść  pracowników z fi rmy. Weryfi kują spóź-

nienia, delegacje, wyjazdy służbowe,  obecno-

ści oraz nieobecności osób zatrudnionych.



5. BlueTicket 
automat biletowy Blueticket dedykowany 

jest do automatyzacji procesu sprzedaży 

oferowanych usług w systemach komunika-

cji miejskiej, parkach rozrywki, parkingach, 

wypożyczalniach. Umożliwia on całodobo-

wy dostęp do proponowanych usług. Nowo-

czesny design, jak również wygodny panel 

dotykowy LED zapewniają łatwą i w pełni 

intuicyjną obsługę zakupu oferowanych roz-

wiązań oraz gwarantują najwyższe standar-

dy bezpieczeństwa podczas dokonywanych 

transakcji.



UniRCP

UniKD

rozliczanie czasu pracy
pracowników

zgodność 
z przepisami Prawa Pracy 

monitorowanie 
rejestracji online 

nadawanie praw 
dostępu dla grup 

użytkowników



6. Oprogramowanie

UniRCP 

służy do kompleksowego zarządzania sys-

temem rejestracji czasu pracy. UniRCP 

może współpracować z oprogramowaniem 

do zarządzania kontrolą dostępu UniKD 

i autorskimi produktami Unicard S.A. 

Program UniRCP może być zintegrowany            

z większością systemów kadrowo-płacowych 

działających na rynku polskim.

UniKD 

to pakiet oprogramowania do kompleksowe-

go i scentralizowanego zarządzania syste-

mem kontroli dostępu. Oprogramowanie jest 

przeznaczone do współpracy z urządzeniami 

oferowanymi przez UNICARD SA.



otwórz drzwi 
smartfonem

projektowanie
 i personalizacja kart

UniPassID 

pozwala na stworzenie odpowiednika kar-

ty elektronicznej w telefonie komórkowym. 

W efekcie wystarczy mieć  przy sobie smartfon, 

by móc wejść  do biura, na parking czy odnoto-

wać czas wejścia lub wyjścia z obiektu.

SemiCard2 

służy do kompleksowego projektowania, per-

sonalizacji oraz drukowania kart  identyfi ka-

cyjnych, rabatowych, członkowskich, biletów 

okresowych czy kart stosowanych w rozliczaniu 

czasu pracy i kontroli dostępu. 



system czasu pracy 
(dzienny, weekendowy, 

1/2 etatu, „matka karmiąca”)

IRIDIUM RCP 
automatyzuje proces planowania, rejestracji    

i kontroli elastycznego czasu pracy  w sieciach 

handlowych, fi rmach produkcyjnych i przed-

siębiorstwach pracujących w systemie zmia-

nowym. 



Centrala
ul. Łagiewnicka 54 
30-417 Kraków 
tel. 12 39 89 900 
biuro@unicard.pl

Oddział Poznań
ul. Ostroroga 8/3 
60-349 Poznań 
tel. 61 62 32 750 
poznan@unicard.pl

Oddział Warszawa
ul. Jagiellońska 78 
03-301 Warszawa 
tel. 22 24 47 200  
warszawa@unicard.pl

www.unicard.pl


