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drupaنمایشگاه 

هاي جدید در حال آوريفن. باشدبا توجه به پیشرفت تکنولوژي در علوم و فنون، صنعت چاپ و رسانه نیز در حال تحول اساسی می
تکنولوژي روز و آینده و حتی آخرین تحوالت رشد بازار را به فعاالن این صنعت و drupaباشند و نمایشگاه به این صنعت جهانی میورود

موارد گوناگون صنعت چاپ از جمله drupaدر نمایشگاه . کندباشند عرضه میکسانی که در حال بررسی جهت ورود به این صنعت می

.اهده کردتوان مشچاپ کاربردي، بسته بندي محصوالت، چاپ سه بعدي و چاپ سبز را می

درباره شرکت آتالنتیک زایسر

نویسی و سازي با امنیت باال براي دولتمردان، داراي تکنولوژي برنامهگروه آتالنتیک زایسر یک شرکت جهانی در فناوري شخصی
گواهینامه رانندگی، کارت بهداشت، هاي مالی، کارت شناسایی، گذرنامه، هاي سیستم یکپارچه براي پردازش کارتحلها، ارایه راهارسال نامه
براي افزار با امنیت باالتوانند اجزاي مدوالر دستگاه به همراه پلتفرم نرممشتریان می. هاي تجاري استدهی و دیگر کارتکارت راي

گذاري زر براي شماره، المینت سرد، حکاکی لیUVهاي تماسی و غیرتماسی، چاپ لبه به لبه تصویر، استفاده از جوهر ریزي کارتبرنامه

هاي شرکت آتالنتیک زایسر یک پلتفرم مدیریتی مناسب به منظور کنترل، نظارت و ممیزي کل فرآیند صدور کارت.باشندداشتهروي کارت
EMVبندي و چاپ توسعه چشمگیري داشته و قابلیت ارایه سرویس به هاي دارویی، بستههمچنین در بخش. و شناسایی ارایه کرده است

شرکت در اروپا، آمریکا 9آتالنتیک زایسر به منظور حفظ آسایش و راحتی مشتریان خود . کنندگان سراسر دنیا را داردتولیدکنندگان و توزیع
:توانید به سایت شرکت مراجعه نماییددر مورد جزییات دامنه کاري شرکت می. مرکز فروش و خدمات در دنیا دارد50و آسیا و بیش از 

www.atlanticzeiser.com

به عنوان مثال چاپ جوهرافشان دستگاه . هاي بانکی در مقایسه با چاپ حرارتیسازي کارتترین هزینه براي شخصیپایین
PERSOMASTER باشددرصد می98قادر به صرفه جویی جوهر تا.
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PERSOMASTERیافقيریگجهتره،یتنهیزمکیدر دیسفحروف : یو قرار دادن اطالعات شخصیدر طراحياسابقهیبيآزاد
.دهدرا ارایه میکارتریپذانعطافيهاتیاندازه فونت و موقع،کارتيعمودای

drupa 2016شخصی سازي کارت در نمایشگاه  

.یابدکاهش می،به طور چشمگیري،هزینه هر کارت

 جوهرافشان استفاده از تکنولوژي چاپ(DoD)، دهددرصد کاهش می98هزینه جوهر مصرفی را تا.

نمایدنظر ویزا و مسترکارت را تامین میتمام مشخصات مورد،فرآیند چاپ پیشنهادي.

 ماشینPERSOMASTERاي در زمینه آزادي عملکردي در طراحی و قرار دادن اطالعات سابقهپیشنهادهاي بی
.دهدهاي هوشمند ارایه میسازي بر روي کارتشخصی
سازي هاي عملیاتی شخصیچگونگی کاهش هزینه،)B02، غرفه 18سالن (شرکت آتالنتیک زایسر drupa 2016در نمایشگاه 

اي به طور قابل مالحظهPERSOMASTERدر مقایسه با چاپ حرارتی، سیستم چاپ جوهرافشان ماشین . کارت را نشان خواهد داد

مدیر توسعه کسب و کار بخش امنیت چاپ شرکت ، "فریدبرت بایر". دهدرصد کاهش مید98هزینه مواد اولیه مصرفی را حتی تا 

هاي عملیاتی در یک ارزیابی صادقانه از هزینه".سازي قطعا رو به پایان خواهد بودعصر چاپ حرارتی و برجسته": گویدمی،آتالنتیک زایسر

علت روي آوردن به سیستم چاپ ،کاهش هزینه،اما تنها. قابل توجیه استدهد که این فرآیند به سختی هاي بانکی نشان میتولید کارت
دهد که تکنولوژي هاي مربوط به سایش نشان می، آزمایشUVبا توجه به استفاده از جوهر . استهاي بانکی نبودهجوهرافشان براي کارت

از آنجا که تکنولوژي بدون . نمایندهم میابیشتري را فردر نتیچه طول عمر ،چهار برابر تکنولوژي چاپ حرارتی مقاومت دارندDoDچاپ 

این روش .ري نیاز خواهند داشتمتعمال سایش حذف شده و تجهیزات به تعمیر و نگهداري کDoDاست، در چاپ ضربه استفاده شده

، دوام CVV2لو و پشت کارت شامل چاپ در جيبا توجه به کیفیت بسیار باال. هاي متعارف روز استآوريسریعتر از فن،تقریبا سه برابر

رشد چشمگیر ، هاتهاي اعتباري ویزا و مسترکارت به سرعت استفاده شده و حتی این شرکهاي بزرگ کارت استثنایی چاپ، در شرکت
از پنل امضاي شخصی نیز CVV2توان بجاي میDoDبا استفاده از چاپ .اندمحصوالت متنوع خود را از این صنعت جدید وام گرفته

.کرداستفاده
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جایابی انعطاف پذیر داده
هاي پذیري بسیار باال در طراحی و حتی قراردادن دادههایی با انعطافحل، شرکت راهEMVهاي بانکی با تراشه به منظور توسعه کارت

کارت هوشمند را مخصوصا به عنوان ابزار نهاي بسیاري از صادرکنندگانیازمنديPERSOMASTERدستگاه . دهدشخصی ارایه می

: کندتاکید می"فریدبرت بایر". کندشود تامین میسازي که حتی یک مزیت محسوب میرغم عدم توانایی در برجستهیبازاریابی قوي عل

از جمله ،هاي قابل انعطافها و موقعیتهاي افقی و عمودي، سبک نوشتاري مختلف در اندازه فونتحروف سفید بر روي زمینه تیره، کارت"

در طراحی کارت ارایه PERSOMASTERاي کهسابقهآزادي بی. توانند آن را انتخاب نمایندهایی است که دارندگان کارت میویژگی

هاي راستفاده از جوه."ها را در تولید خود خواهد داشتترین طرحاست، بلکه اقتصاديDoDنه تنها استفاده از تکنولوژي ،نمایدمی

.دهدکند که ظاهري بسیار زیبا به آن میگیرد، یک تصویر برجسته ایجاد میکه به آرامی بر روي سطح کارت قرار میUVمخصوص 

. یابندءارتقاEMVهاي داراي تراشه به کارت،مغناطیسیهاي با نواربه منظور امنیت بیشتر، بسیاري از کشورها تمایل دارند از کارت

قادر است حجم افزاري ارایه شدهسیستم نرم. سازي مکانیکی ارایه شده محدودیت عملکردي ندارداین، جایگزینی که براي برجستهبرعالوه
.بدون هیچ نگرانی تحویل دهدDoDبسیار زیادي از انواع سفارشات را با سرعت باال و هزینه پایین با استفاده از تکنولوژي 

هاتسازي ساده در زیرساخیکپارچه

استفاده از طراحی مدوالر دستگاه، واحدهاي اضافی مانند . هاي متداول در دفاتر اداري یکپارچه گرددبه آسانی قادر است با زیرساخت
.قابل نصب گردد،بخش برچسب، پالسما به صورت یکپارچه و حتی در حالتی که محدودیت فضا موجود باشد

PERSOMASTERتوان از در حقیقت می. باشدهاي بانکی میهاي متداول موجود در کارترمتها با فقادر به پردازش داده

ریزي تراشه در حالت تماسی، غیرتماسی و همچنین ترکیبی تعبیه برنامه. هاي موجود فعاالن حوزه کارت همچنان استفاده کردزیرساخت
هاي حلسازد به راحتی راهها را قادر میشرکت،ارایه شدهبر این، کنترل کارآمدي که توسط شرکت آتالنتیک زایسر عالوه. استشده
ریزي تراشه فراهم کرده هاي عمومی تولید اسکریپت، یک زبان پردازش براي فرآیند برنامهاستفاده از پلتفرم. افزاري متنوعی ارایه دهندنرم

شده توسط آتالنتیک زایسر به مشتریان خود این توانایی امکانات ارایه. شوداست که به عنوان یک استاندارد جهانی به رسمیت شناخته می
.گو مشتریان خود باشنداي مقرون به صرفه پاسخدهد که با هزینهرا می
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