
OPROGRAMOWANIE PERSONALIZACYJNE SEMICARD2

Oprogramowanie Semicard2 służy do kompleksowego projektowania,  personalizacji oraz drukowania kart identy�kacyjnych, 
rabatowych, członkowskich, biletów okresowych czy kart stosowanych w rozliczaniu czasu pracy i kontroli dostępu.

Semicard2 umożliwia personalizację gra�czną tj. wykonywanie nadruków na powierzchni kart.
Dzięki wielu opcjom i narzędziom program umożliwia wstawienie do projektu obrazków, zdjęć, wpisywanie tekstu, zmianę 
koloru tła itp.  Podobieństwo menu programu oraz pasków narzędzi do aplikacji systemu Windows ułatwia obsługę programu, 
sprawiając, że staje się intuicyjna.

Program może importować dane z bazy danych. Istnieje możliwość wyboru z kilku typów baz danych. Program udostępnia 
bezpośrednie połączenie z plikami w formacie programów XLSX, ACCDB oraz Access. Z innymi formatami baz danych dostęp jest 
zapewniony za pomocą ODBC. Można też skorzystać bezpośrednio z plików tekstowych.

Semicard2 umożliwia wstawienie kodu kreskowego w dowolne miejsce karty. Można wybrać rodzaj kodu kreskowego, a także 
zmianę orientacji wpisywanego tekstu oraz kolor kodu. Dzięki oprogramowaniu istnieje możliwość obsługi kamery lub aparatu 
cyfrowego (np. import zdjęć). Program nie jest dedykowany konkretnej drukarce do kart, może współpracować z różnymi typami 
drukarek różnych producentów.



CENTRALA 
ul. Łagiewnicka 54 
30-417 Kraków
tel. 12 39 89 900
fax 12 39 89 901
biuro@unicard.pl

BIURO WARSZAWA 
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa 
tel. 22 24 47 200
fax 22 24 47 299
warszawa@unicard.pl

BIURO POZNAŃ
Ostroroga 8/3
60-349 Poznań
tel. 61 62 32 750
fax 61 62 32 799
poznan@unicard.pl
www.unicard.pl

- NADRUKI SERYJNE NA KARTACH PLASTIKOWYCH
- PERSONALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANYCH
- MOŻLIWOŚĆ ZAPISU DANYCH NA PASKU MAGNETYCZNYM
- WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI TYPAMI DRUKAREK
- EDYTOR KODÓW KRESKOWYCH

OPROGRAMOWANIE PERSONALIZACYJNE SEMICARD2

- edytor gra�czny kart-umożliwia projektowanie, zarządzanie i druko-              
wanie gra�ki i danych tekstowych na kartach
- edytor kodów kreskowych-umożliwia wstawienie kodu oraz wybór 
rodzaju kodu, zmianę koloru a także liczenie i dodanie sumy kontrolnej 
kodu
- edytor danych wewnętrznych-umożliwia kodowanie paska magne-
tycznego
- baza danych-przeglądanie danych, zintegrowany z gra�ką druk 
danych
- de�niowanie zestawów do personalizacji tj. szablonów zawierających
informacje o rozmieszczeniu na karcie elementów gra�cznych i teksto-
wych oraz informacje o sposobie zapisywania danych na pasku magne-
tycznym
- możliwość importowania danych z plików tekstowych
- obsługa różnych typów drukarek do kart, m. in. �rmy Evolis i Datacard

SYSTEM OPERACYJNY:

- Windows XP Home
- Windows XP Proof
- Windows Vista
- Windows 7

OBSŁUGA BAZ DANYCH:

- MS SQL 2008
- MySQL
- MS Excel
- MS Access
- plik tekstowy

PARAMETRY TECHNICZNE
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