
Fornecido com a edição 

As impressoras Zenius, Primacy e Quantum 

da Evolis são fornecidas com o software 

cardPresso, a ferramenta mais poderosa 

para o design de cartões profi ssionais. O 

cardPresso é um software de design de 

cartões de fácil uso que oferece as melhores 

opções e recursos para a criação de todos 

os tipos de crachás.

Disponível em seis edições, o cardPresso 

é o produto ideal para qualquer projeto de 

emissão de cartões, seja qual for a sua 

organização.

APLICATIVO DE FÁCIL USO
O cardPresso foi criado para facilitar a 
produção de cartões. Com ferramentas de 
design gráfi co e personalização integradas. 
Escolha entre as opções de codifi cação 
magnética, com contato e chip sem contato. 
Sua interface amigável permite que qualquer 
pessoa utilize o software com pouco 
treinamento.

RECURSOS AVANÇADOS
O cardPresso oferece seis edições em 18 
idiomas. Ele trabalha com grandes bancos 
de dados, incluindo MS Access, MS SQL, 
MySQL e Oracle: Suporte nativo para XLS, 
XLSX, CSV e TXT também está incluído. 
O desenvolvimento contínuo garante um 
aplicativo com as tecnologias de cartões 
mais modernas. As atualizações de versões 
secundárias estão disponíveis gratuitamente. 
Upgrades para edições avançadas estão 
disponíveis on-line a qualquer momento.

SUPORTE TOTAL
Diversos tutoriais on-line, vídeos e perguntas 
frequentes estão disponíveis. O cardPresso 
também oferece um suporte técnico 
gratuito e dedicado. Todas as edições 
do cardPresso foram testadas com as 
impressoras de cartões Zenius, Primacy e 
Quantum e codifi cadores, garantindo assim 
uma compatibilidade perfeita entre seus 
equipamentos de hardware e software.

SOFTWARE DE DESIGN DE CARTÕES CARDPRESSO /
MUITO MAIS QUE UM SOFTWARE 

Comece com o XXS Lite com os recursos básicos para o design e a impressão de cartões 
utilizando modelos predefi nidos, aquisição de assinatura, banco de dados interno com até 
50 registros, código de barras 1D, aquisição de WIA/TWAIN e DirectShow, além de codifi cação 
magnética.

O XXS adiciona um banco de dados interno com registros ilimitados.

O XS adiciona códigos QR, conexão de banco de dados .XLS, .XLSX, .CSV e .TXT, visualização 
de banco de dados e imagem de vinculação para o campo DB.

O XM adiciona conexão a banco de dados MS Access, fotos no banco de dados, a ferramenta 
FaceCrop para o reconhecimento de rosto e códigos de barra 2D.

O XL adiciona a conexão ODBC, codifi cação RFID direta sem contato e plug-in de smartcard, 
designs de cartões com diversos layouts, impressão condicional, logs de operação e muito mais!

O XXL adiciona recursos avançados como DESFire, servidor de impressão da web e licença de 
rede para até 16 PCs

Requisitos mínimos de sistema para o cardPresso:
Microsoft® Windows® XP com Service Pack 3 - Windows® Vista (32 bits ou 
64 bits), Windows® 7 (32 bits ou 64 bits), Windows® 8 (32 bits ou 64 bits),
Mac OS X (apenas processador Intel®) - Processador Intel® Pentium® 800 
MHz - 512 MB de RAM - Disco rígido de 500 MB espaço livre - Resolução de 
monitor de 1024 x 768 - 1 porta USBAVAILABLE FOR:
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DISPONÍVEL PARA



RECURSOS

CAIXA DE SOFTWARE E INSTALAÇÃO
   Instalação completa por meio de chave USB

  Proteção da chave USB
  Manual digital (PDF)
  Modelos de cartões
  Clipart e formas
 Ferramentas

FERRAMENTAS E IMAGEM
  Gerenciador de modelos
  Aquisição de imagens do DirectShow
  Aquisição de imagens WIA e TWAIN
  Códigos de barra 1D
 Códigos QR

  Códigos de barra 2D
 FaceCrop
 Objetos variáveis

  Abre imagens do arquivo
  Editor de imagens integrado
  Efeitos de imagens
  Importação de imagens do Clipart
  Fontes de bancos de dados
  Aquisição de assinatura

INTERFACE DO USUÁRIO
  Visualização da edição para inserção de dados de texto
  Visualização da edição para inserção de imagens
  Edição de texto em design de cartões
  Visualização de banco de dados
  Visualização de codificação
  Designs de vários layouts

IMPRESSÃO
  Spooler de impressão
  Impressão em frente e verso
  Impressão com driver SDK
  Suporte a impressoras com Ethernet
  Gerenciamento de painel de verniz (Overlay)
  Impressão em lote
 Impressão automática
 Impressão condicional

  Servidor de impressão da web

BANCOS DE DADOS
  Conexão XLS, XLSX, CSV e TXT
  Banco de dados interno com conexão de fotos (máx. de 50 registros) (Registros ilimitados)

  Criação e edição de tabela de banco de dados
  Pesquise e encontre registros
  MSAccess e SQLite com campo para fotos
  Pesquisa (consulta) de registros
  Objetos OLE e fotos nos registros do banco de dados
  Seleção de registros do banco de dados
  Logs de operação
  Conexão ODBC para banco de dados externo

CODIFICAÇÃO
 Codificação magnética

  Plug-in de SmartCard com contato
  Codificação Smart com contato
  Codificação RFID sem contato
  Suporte para codificador RFID interno e externo
 DESFire
 Mifare Ultralight

DIVERSOS
  Upgrades automáticos de edição
  Licença de rede para até 16 PCs

 

 


