
Oprogramowanie UniPerso jest przeznaczone do 
kompleksowej personalizacji kart plastikowych ze 
szczególnym uwzględnieniem blankietów Elektronicznej 
Legitymacji Studenta (ELS), Elektronicznej Legitymacji 
Doktoranta (ELD) i Elektronicznej Legitymacji Służbowej 
Nauczyciela Akademickiego (ELSNA).

UniPerso



UNIPERSO - OPROGRAMOWANIE DO PERSONALIZACJI KART PLASTIKOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
• Obsługa koderów kart elektronicznych zbliżeniowych (standard Mifare) oraz elektronicznych 

stykowych dla obsługiwanych drukarek;
• Edytor graficzny kart - umożliwia projektowanie, zarządzanie i drukowanie grafiki oraz danych 

tekstowych na kartach;
• Edytor danych wewnętrznych - umożliwia zapis danych w układach elektronicznych karty;
• Baza danych - przeglądanie, modyfikacja i dodawanie danych do personalizacji;
• Definiowanie zestawów do personalizacji tj. szablonów zawierających informacje o rozmieszczeniu 

na karcie elementów graficznych i tekstowych oraz informacje o sposobie zapisywania danych  
w układach elektronicznych;

• Możliwość importowania danych z różnych źródeł (pliki tekstowe, pliki XLS oraz inne bazy danych);
• Nadawanie uprawnień i haseł dla osób personalizujących karty;
• Raporty logowania, personalizacji, kodowania kart itp.;
• Rezerwacja puli numerów personalizowanych kart dla wskazanych osób obsługujących program - 

umożliwia pracę wielostanowiskową;
• Obsługa drukarek do kar marki Evolis (UNICARD jest wyłącznym dystrybutorem drukarek Evolis  

w Polsce);
• Wydruk kodów kreskowych.

PERSONALIZACJA
Oprogramowanie UniPerso służy do kompleksowej personalizacji kart plastikowych. UniPerso umożliwia 
personalizację graficzną tj. wykonywanie nadruków na powierzchni kart, jak również personalizację 
elektroniczną tj. kodowanie układu elektronicznego stykowego i zbliżeniowego (technologia Mifare).

BEZPIECZEŃSTWO
Przy tworzeniu oprogramowania, duży nacisk położono na kontrolę przebiegu personalizacji kart. Dostęp 
do UniPerso możliwy jest po podaniu loginu i hasła, przydzielanego użytkownikom przez administratora. 
Wszelkie istotne informacje dotyczące personalizacji, takie jak: data i czas personalizacji, osoba 
dokonująca personalizacji, informacja o poprawności spersonalizowania karty lub ewentualnym błędzie 
personalizacji, zapisywane są w bazie danych.
Oprogramowanie współpracuje z drukarkami do kart marki Evolis. Aby wykorzystać możliwość 
personalizacji elektronicznej, drukarka musi być wyposażona w odpowiedni moduł kodujący.  
Do definiowania sposobu zapisu stosuje się szablony XML.

IMPORT DANYCH
UniPerso umożliwia import danych z zewnętrznego pliku. Dodatkowo, przy współpracy z odpowiednim 
oprogramowaniem, możliwe jest korzystanie z zewnętrznych źródeł danych poprzez interfejs ODBC.

RAPORTY
System może tworzyć następujące raporty:
• raport logowania do systemu;
• raport o kartach zarezerwowanych dla wskazanych użytkowników;
• raport o kartach zakodowanych poprawnie;
• raport o kartach niespersonalizowanych (uszkodzonych lub błędnych);
• raport zbiorczy - dla każdego zestawu jest podana liczba kart zakodowanych, liczba poprawek oraz 

czas wykonania zestawu.

UPRAWNIENIA
• Administrator - status administratora umożliwia dostęp do wszystkich opcji programu. 

Administrator może dodawać i blokować poszczególne uprawnienia dla każdej z grup oraz tworzyć 
nowe grupy z dowolnie wybranymi uprawnieniami.

• Personalizator - osoba o takim statusie jest uprawniona do wszelkich działań umożliwiających 
typową pracę z programem UniPerso, tj.: 
• do zmiany konfiguracji działania programu (np. wyboru drukarki);
• przeglądania danych i zestawów (szablonów), edytowania danych graficznych, 

personalizowania kart oraz zgłaszania błędów.
• Quality & assurance - posiada podobne uprawnienia jak personalizator lecz dodatkowo zarządza 

procesem kontroli jakości.
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Wymagania systemowe:

Procesor procesor Klasy Intel Pentium (x86) min. 2GHz 

Pamięć 128 MB wolnej pamięci RAM (zalecane 256)

Dysk minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Monitor rozdzielczość min. 1024x768, 256 kolorów

Urządzenia wskazujące klawiatura, mysz

System operacyjny Windows 7 SP1 Windows 10 (rekomendowany) 

Współpraca z serwerami baz danych (RDBMS)

• Firebird 2.0
• Interbase
• MS SQL  ( od 2008 R2 )
W instalatorze zawarta jest darmowa wersja Firebird 2.0



UNICARD SA od prawie trzydziestu lat jest liderem na rynku 

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń 
rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione 
osoby. Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje 
swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. 
Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest 
gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych osób. 

Systemy Rejestracji Czasu Pracy firmy UNICARD SA mogą 
składać się z wielu punktów rejestracji, umieszczonych  
w różnych miejscach, zawierać dodatkowe urządzenia 
oraz współpracować  z innymi systemami.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU RCP TO:

∙ Rejestrator czasu pracy 
∙ Karty zbliżeniowe 
∙ Oprogramowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń 
 z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły  
karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują 
uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach 
lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli 
dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co 
ma szczególne znaczenie  w przypadku jej zgubienia lub 
kradzieży. 
Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, 
co pozwala na dostosowanie działania systemu do 
struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji 
pełnionych przez pracowników.

 
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU KD:

∙ Czytnik kontroli dostępu
∙ Sterownik
∙ Elektrozamek
∙ Kontaktron
∙ Karty zbliżeniowe
∙ Oprogramowanie
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