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In BadgeMaker is het mogelijk een bibliotheek
van kaartontwerpen te creëeren en met gemak te
koppelen aan meerdere BadgeMaker projecten.
Tegenwoordig is bedrijfsveiligheid erg belangrijk
en identificatie van werknemers een vereiste.
Bedrijven maken steeds vaker gebruik van
gepersonaliseerde plastic ID-kaarten om hun
werknemers en bezoekers te identificeren, de
werkomgeving te beveiligen en een gevoel van

GEGEVENSBEHEER EN
KAARTPRODUCTIE
Bedrijfsidentiteit begint met een professioneel

bedrijfsidentiteit te creëren.

kaartontwerp, hierna zal de focus vooral liggen

BadgeMaker biedt bedrijven een complete en

van kaarten. Badgemaker biedt toegangelijk

efficiënte applicatie voor kaartontwerp,

bij het beheren van gegevens en het produceren
gegevensbeheer en effectieve kaartproductie.

gegevensbeheer en productie van professionele
ID-kaarten voor werknemers.

KAARTONTWERP
Creëer professionele kaartlayouts met achtergronden, dynamische velden, figuren, afbeeldingen, barcodes en QR codes in de intuïtieve kaart
designer van BadgeMaker. Kaartontwerpen
garanderen een 1:1 vertaling van het ontwerp
naar de geprinte kaart.

Beheer en produceer kaarten in BadgeMaker.

Kaarthoudergegevens kunnen makkelijk worden
geïmporteerd vanuit een Excel/CSV bestand, ID
works, Assure ID, BadgeMaker 7 (‘Classic’) of
IDPro 7 projecten.
Snelle registratie is mogelijk door records handmatig toe te voegen en gebruik te maken van de
eersteklas fotofunctionaliteit met gezichtsherkenning, automatisch bijsnijden en drie foto’s om

Het ontwerpen van een kaart in BadgeMaker.

Gebruik plaatshouders om de positie aan te geven
van bijvoorbeeld de naam en afbeelding op de
kaart. Deze verbinden automatisch met de specifieke kaarthoudergegevens binnen een project.

uit te kiezen. Zoeken door de projectgegevens is
eenvoudig en snel met de zoek en filterfunctionaliteit.
Print met één druk op de knop full colour IDkaarten met dynamische logo’s, paspoortfoto’s,
2D of 3D barcodes en MAGstripe codering.

ADD-ONS
VOEG FUNCTIONALITEIT TOE MET SPECIFIEKE ADD-ONS.
KIES WAT U GEBRUIKT
BadgeMaker biedt de perfecte basis voor professionele ID card productie. Breidt de software uit met de
BadgeMaker Add-Ons wanneer specifieke functionaliteiten nodig zijn zoals het communiceren met
meerdere databases of het coderen van een kaart. Met Add-Ons kiest u wat u nodig heeft.

De Connect add-on voegt de mogelijkheid toe om

De Encode Add-On voegt de mogelijkheid toe om

een connectie te maken met meerdere data-

data vanuit een BadgeMaker project te coderen

bases die ODBC compliant zijn en databronnen

op uw kaart (MIFARE). Alle type codering wordt in

te combineren in een Badgemaker project.

gedachte gehouden, wanneer we het over het

Verbindt meerdere tabelvelden van een databron

coderen van kaarten hebben in Badgemaker

aan een toegewezen tabel in uw project.

Encode, dit begint al bij het begin wanneer de
kaart ontworpen wordt.

De Share Add-On laat gebruikers BadgeMaker projecten delen met meerdere werkstations en gelijktijdig
werken vanuit verschillende locaties in hetzelfde BadgeMaker project. Gebruikers authenticeren met een
gebruikersnaam en wachtwoord, zo wordt een veilige werkomgeving gecreëerd met de Share Add-On. Elk
gebruikersaccount heeft specifieke gebruikersrechten.

BadgeMaker Share Client

BadgeMaker Share Client
(met camera)
BadgeMaker Share Server
(Windows systeem)

BadgeMaker Share Client
(met kaartprinter)

BadgeMaker Share Client

BadgeMaker Project

Werk gelijktijdig aan een BadgeMaker project met de Share Add-On.

BADGEMAKER GEEFT U HET GEREEDSCHAP DAT NODIG
IS VOOR EEN EFFICIËNTE PRODUCTIE VAN ID KAARTEN
Afbeeldingen

Handtekeningen

Foto’s

Plaats een achtergrond of

Voeg een handtekening toe

De fotoplaatshouder laat

logo in een kaartontwerp

aan uw ontwerp en laat de

zien waar de foto van de

met het afbeeldingselement.

handteking in BadgeMaker

kaarthouder wordt

zetten tijdens registratie.

geplaatst in het kaartont-

Dynamische
velden

werp.

Dynamische velden
verbinden met specifiek
aangegeven velden van
een BadgeMaker project.

Barcodes en
QR-codes
BadgeMaker ondersteunt
barcodes en QR-codes.

Snelle Registratie
Snelle registratie met het
handmatig toevoegen van
kaarthoudergegevens.

Beheer gegevens
De detailweergave laat u
snel informatie toevoegen
en aanpassen bij bestaande records.

Importeer Excel file

MAGstripe

Foto’s maken

Importeer gegevens van

MAGstripe coderen is

Fotofunctionaliteit met

meerdere kaarthouders door

beschikbaar als een basis

gezichtsherkenning, auto-

middel van een CSV of Excel

BadgeMaker functionaliteit.

matisch bijsnijden en drie

bestand.

foto’s om uit te kiezen

Bedrijfsveiligheid is belangrijk
Werknemersidentificatie een vereiste
BadgeMaker biedt een intuitive applicatie
voor zowel beginners als ervaren kaartproducent

START, BASE OF PRO
DE COMPLETE ID SOFTWARE PAKKETTEN
PLAY

START

BASE

PRO

BadgeMaker PLAY is het

BadgeMaker START is het

BadgeMaker BASE biedt

BadgeMaker PRO is het

GRATIS pakket voor het

ideale pakket voor de

een complete basis voor uw

pakket dat u nodig heeft als

maken van een beperkt

productie van een beperkt

ID-kaart productie.

ervaren kaartproducent.

aantal fotobadges

aantal ID-kaarten.

3 Kaartontwerpen

3 Kaartontwerpen

Onbeperkt Kaartontwerpen

Onbeperkt Kaartontwerpen

1 Project

1 Project

Onbeperkt Projecten

Onbeperkt Projecten

25 Data Records

201 Data Records

Onbeperkt Data Records

Onbeperkt Data Records

Max. 5 prints per dag

Alle BadgeMaker Functies

Alle BadgeMaker Functies

Alle BadgeMaker Functies

GRATIS

Geen Add-Ons mogelijk

Upgrade Add-Ons mogelijk

Add-On Connect & Encode

Neem contact op met uw reseller voor meer informatie over de prijzen of andere aanbiedingen.

ADD-ONS: KIES WAT U GEBRUIKT

BadgeMaker Add-Ons zijn alleen beschikbaar voor BadgeMaker BASE and PRO.

BadgeMaker ID Software is de industrie standaard,
ontwikkelt door ScreenCheck, een zelfstandige leverancier van ID oplossingen.
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