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

Semicard2



OPROGRAMOWANIE PERSONALIZACYJNE SEMICARD2

PERSONALIZACJA GRAFICZNA
Semicard2 umożliwia personalizację graficzną 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.

IMPORT DANYCH
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.

KOD KRESKOWY
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.
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Dane techniczne

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  

Podstawowe cechy oprogramowania

- edytor graficzny kart umożliwia projektowanie, zarządzanie i drukowanie grafiki 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 magnetycznego
- baza danych-przeglądanie danych, zintegrowany z grafiką druk danych
- definiowanie zestawów do personalizacji tj. szablonów zawierających
informacje o rozmieszczeniu na karcie elementów graficznych i tekstowych oraz 
informacje o sposobie zapisywania danych na pasku magnetycznym
- możliwość importowania danych z plików tekstowych
- obsługa różnych typów drukarek do kart, m. in. firmy Evolis i Datacard



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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