
Com o crescimento das preocupações de segurança, as 
organizações enfrentam o desafio de encontrar uma solução 
confiável, escalável e econômica para a produção segura 
de cartões de identificação sob demanda. Existem muitas 
soluções possíveis de vários fornecedores, mas como saber 
qual deles é a mais adequada para você? Leia sobre os nossos 
dez principais itens a serem considerados como parte de seu 
processo de avaliação, para que você possa restringir suas 
opções e, afinal, escolher a solução certa de impressão segura 
para as suas necessidades.

O espectro das soluções de impressões seguras 
disponíveis pode parecer assustador à primeira vista, 
mas ao entender suas opções de tecnologia e levar 
em consideração esses dez fatores, você pode 
começar a restringir suas seleções. Para saber mais 
detalhes sobre o que deve ser considerado ao 
selecionar uma nova solução de impressora de cartão 
de identificação, incluindo os requisitos específicos 
de tecnologias e recursos, você pode fazer o download 
de nosso Informe "As 10 principais considerações ao 
escolher a solução certa de emissão segura".

Selecionar uma solução de 
impressão segura que seja 
compatível com uma ampla 
variedade de medidas de 
segurança de credenciais garante 
a proteção de seu investimento.

SEGURANÇA Saber como o cartão será 
usado e por quanto tempo 
poderá ajudá-lo a determinar o 
nível de durabilidade que você 
deseja integrar em sua solução.

DURABILIDADE

Quantos cartões você irá 
imprimir? É bom assegurar-se 
de que selecionou uma 
impressora que foi projetada 
pensando em suas 
necessidades.

VOLUME

Deseja utilizar seus cartões em 
várias aplicações simultâneas, 
como codificação e laminação?

FUNCIONALIDADE

Pense de maneira holística na solução 
ideal de impressão segura. De que outras 
maneiras um crachá de identificação 
pode ser usado em sua organização?

INTEROPERABILIDADE

Procure soluções que possam ser 
compatíveis com várias opções 
de conectividade e que ofereçam 
a flexibilidade de imprimir de 
qualquer local.

CONECTIVIDADE

As soluções de impressão 
segura atuais são bastante 
sofisticadas e, como tal, tornam 
mais fácil e rápido solucionar 
qualquer problema.

CONVENIÊNCIA
As soluções devem ser 
modulares com a capacidade 
de adicionar recursos que 
permitam a migração da 
tecnologia ou a expansão 
do programa.

MODULARIDADE

Considere apenas as soluções 
que incluem garantias totais 
e por vários anos para 
impressoras e garantias vitalícias 
para acessórios críticos.

QUALIDADE

É importante considerar a 
longevidade e a inovação do 
provedor na indústria, já que 
eles são bons indicadores do 
que se esperar.

PARCERIA
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FAZER O DOWNLOAD DO INFORME
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