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Simplifique a impressão de cartões com a 
HID FARGO® INK1000 - acessível e eficiente
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Descobrindo as vantagens 
dos cartões personalizados 
Não há nada que represente melhor sua organização e que seja usado 
com mais frequência do que crachás e cartões de identificação. Cartões 
de identificação, de fidelidade e vale-presente são a personificação física 
de sua marca e podem passar uma impressão de excelência ou gerar 
desconfiança. 

Não importa o tamanho da empresa, a capacidade de imprimir com 
facilidade cartões duráveis e de alta qualidade agrega um valor tremendo. 
Cartões personalizados e duráveis reduzem as violações de segurança, 
simplificam os processos e podem servir a vários objetivos. No entanto, no 
passado, muitas organizações pensavam que a impressão de cartões 
moderna e eficiente era algo inalcançável. 
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Bem-vindo à simplicidade e acessibilidade da 
impressão a jato de tinta para cartões de 
identificação personalizados, com incomparável 
facilidade de uso, qualidade e baixo custo total de 
propriedade.

Com a tecnologia de impressão a jato de tinta 
exclusiva da HID, esta solução ultraconfiável, de 
baixa manutenção e acessível materializa seus 
designs de cartão por uma fração do custo - 
tornando-a ideal para organizações preocupadas 
com o controle de custos, que precisam imprimir 
crachás corporativos e cartões de alta qualidade 
para visitantes, de identificação de estudantes e 
professores, ou vales-presente e de fidelidade.

HID FARGO® INK1000: simples, 
maravilhosa e surpreendentemente 
acessível 
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Concentre-se no seu 
negócio, não passe horas 
imprimindo cartões
A INK1000 é uma impressora a jato de tinta 
térmica altamente especializada que mantém o 
custo baixo e a qualidade alta. Continue lendo para 
descobrir como a INK1000 permite que você:

 � Descarte as fitas de impressão e adote  
cartuchos de tinta simples

 � Obtenha impressões de alta resolução, de borda 
a borda 

 � Utilize cartões de PVC padrão prontos para usar 
 � Adicione codificação opcional  
 � Libere espaço com sua dimensão compacta

O melhor de tudo, a INK1000 é tão simples de 
operar quanto a impressora a jato de tinta que 
você tem em casa, sem necessidade de 
treinamento ou habilidades especiais. 
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CARTÕEs DE ASSOCIAÇÃO 
E DE FIDELIDADE

Os programas de associação e 
de fidelidade são usados nos 
setores de varejo, recreação, 
viagens e hotelaria. A oferta 
de recompensas aos clientes 
por seus negócios recorrentes 
aumenta significativamente 
a satisfação, aprofunda a 
fidelidade dos consumidores e 
reduz os custos de retenção.

Cartões de recompensas, 
cartões de pontos, cartões 
de vantagens, cartões de 
clube e cartões de hóspedes 
frequentes são todos tipos 
de cartões de associação e 
fidelidade. 

CRACHÁs

ou cartões de identificação de 
funcionários são uma maneira 
fácil e rápida de demonstrar 
que os portadores de cartão 
são quem dizem ser. Identificar 
os funcionários é essencial 
para a segurança de uma 
organização e cada vez mais 
uma exigência da legislação. 

A personalização do crachá 
de identificação pode ser tão 
simples quanto um nome e 
uma foto ou mais complexa, 
codificada com permissões de 
acesso físico e lógico (como 
a capacidade de entrar em 
um prédio ou se conectar 
a uma estação de trabalho 
compartilhada). 

IDENTIFICAÇÃO DE 
ESTUDANTEs

As escolas de hoje exigem 
soluções seguras e flexíveis 
para proteger pessoas, ativos e 
dados. 

Cada vez mais, crachás de 
identificação conectam os 
alunos de ensino fundamental 
e médio a uma miríade de 
serviços e aplicativos em todo 
o campus, incluindo: 

 � Acesso físico às salas de 
aula, laboratórios e áreas de 
recreação

 � Pagamentos sem uso de 
dinheiro

 � Retiradas da biblioteca 

 � Tempo e presença

IDENTIFICAÇÃO DE 
VISITANTEs

As organizações 
frequentemente precisam 
emitir crachás de identificação 
temporários para permitir 
a entrada de visitantes, 
trabalhadores temporários e 
contratados. Um programa 
robusto de identificação 
de visitantes melhora a 
segurança, permitindo que 
as organizações identifiquem 
facilmente quem está em suas 
instalações e por quê.

Com a impressão simplificada 
de cartões, é possível projetar, 
codificar e imprimir crachás 
de visitante personalizados, 
diretamente no local.

Foque em o que você faz de melhor
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Resistência ao 
desbotamento: texto e 

imagens duráveis resistem 
inerentemente ao 

desbotamento pela exposição 
à radiação UV, tudo sem 

sobreposições de alto custo

Menos resíduos:  
sem fitas significa  

sem sobras de fitas  
usadas 

Maior segurança: ao 
contrário das fitas usadas, os 

cartuchos jato de tinta 
usados não  

deixam rastro de informações 
confidenciais 

Menos manutenção:  
sem quebra de fitas, 

problemas de registro no 
painel de cores ou de 

alinhamento 

Menor custo total de 
propriedade:  

um único cartucho 
pode produzir centenas de 

cartões a mais do que as fitas

Impressão a jato de tinta 
ultraconfiável e de baixa manutenção
A INK1000 usa cartuchos de tinta como uma impressora 
doméstica, sem fitas ou cabeçotes de impressão de alto custo. 

Os cartuchos de tinta de encaixe fácil com tintas especialmente 
formuladas oferecem:

 

Menos suprimentos e sem necessidade de substituir cabeças 
de impressão de alto custo – basta inserir um novo cartucho
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Uma resolução que dá 
vida à sua marca
Imagens poderosas  
ao contrário de muitas impressoras de fita de mesa 
padrão, a FARGO® INK1000 imprime em alta 
resolução de 600 x 1200 dpi esplêndidos cartões, 
cheios de detalhes e fiéis à marca, mesmo aqueles 
com designs elaborados e caracteres complexos 
como Kanji, árabe e cirílico. 

Cartões preparados para a tecnologia  
podem ser tão multifuncionais e altamente 
seguros quanto bonitos. O preto composto da 
INK1000 produz códigos de barras legíveis e 
imprime cartões com chip sem vazios nem áreas 
em branco. 

Impressão real de borda a borda 
as impressoras padrão Direct-to-Card (DTC) 
geralmente deixam uma faixa branca nas bordas. A 
INK1000 pode acomodar os designs do cartão, 
cobrindo-os por inteiro, com detalhes intrincados 
para uma aparência exclusiva e de alta qualidade. 

COMPATIBILIDADE PERFEITA COM 
CARTÃO QUE ECONOMIZA TEMPO 
E DINHEIRO

A INK1000 foi projetada para imprimir 
com perfeição a maioria dos tipos de 
cartão padrão, tais como: 

 � PVC
 � PVC polido com prensa
 � PET/PVC composto com uma 

camada de PVC de sobreposição
 � PVC laminado para cartão de crédito 

Os cartões HID UltraCard™, UltraCard 
Premium e muitos cartões de PVC 
prontos para usar, produzidos por 
outros fabricantes, foram testados 
minuciosamente. Obviamente, 
dependendo do fabricante, alguns 
cartões podem apresentar uma ligeira 
variação nas formulações da camada 
de PVC. Os parceiros da HID podem 
realizar um teste rápido de amostra de 
cartão para garantir a compatibilidade. 

Norman Meyer
Director of Transportation
EID 459288 (since 2001)
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12-31-2020Aplicativos de cartão 
versáteis facilitam a 
realização de negócios
Com o módulo opcional de codificação para 
cartões sem contato, os cartões impressos na 
INK1000 podem ser codificados para acomodar 
uma variedade de aplicações, tais como:

Venda automática sem uso de dinheiro

Tempo e presença

Cartões de vale-presente/fidelidade 

Cartões financeiros com código QR
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Com um design 
compacto com entrada 
e saída do mesmo 
lado, fonte de 
alimentação na parte 
inferior e 
armazenamento de 
cabo, a INK1000 ocupa 
um espaço 
extremamente 
pequeno. Cabe com 
facilidade em balcões 
ou mesas e ainda 
comporta volumes de 
entrada para 100 
cartões e de saída para 
30 cartões.

A CONVENIÊNCIA DO BALCÃO SE
AJUSTA AO TAMANHO DO SEU NEGÓCIO
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Transforme sua experiência 
de impressão de cartões com 
a simplicidade, facilidade e 
acessibilidade da INK1000, e 
passe mais tempo focado no que 
você faz de melhor. 

Para saber mais, acesse 
hidglobal.com/ink1000 ou entre 
em contato com  
sisales@hidglobal.com. 

Simplifique a impressão 
de cartões 
PASSE MAIS TEMPO ADMINISTRANDO SEU 
NEGÓCIO COM A HID FARGO® INK1000

Ultraconfiável. Sem fitas, o que significa menos 
problemas e menos manutenção.  

Ultrassimples. Cartuchos de tinta de encaixe e 
fáceis de instalar para cartões de PVC padrão 
prontos para usar. 

Ultraintuitiva. Tão simples de operar quanto a 
impressora a jato de que você tem em casa, sem 
necessidade de treinamento especial. 
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Saiba mais sobre como a HID Global está fazendo parcerias com organizações em todo o 
mundo para o que há de mais moderno em programas de crachás simples e seguros.  

CLIQUE AQUI
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