Asure ID 7
®

S o ftwa re de pe r s o n al i z a çã o d e ca r tõ e s

Tão intuitivo,
rápido e eficiente,
que é difícil de acreditar que seja software de cartões de identificação.
Um único programa para todas as
impressoras.
O Asure ID® 7 é compatível com impressoras
de cartões de vários fabricantes. A simples
mudança para o Asure ID 7 será um
upgrade para um sistema de produção de
cartões de identificação muito mais fácil,
eficiente e eficaz, fazendo com que você
possa estender o investimento atual em
hardware.

Ferramentas poderosas em um pacote de fácil

de dados de titulares em cartões. Tudo que você

utilização.

precisa para criar e preencher um cartão está

O Asure ID 7 muda os paradigmas de aparência,

bem na sua frente e tarefas de rotina podem ser

desempenho e interatividade do software de

feitas com alguns cliques no mouse. É muito fácil

personalização de cartões de identificação.

capturar ou carregar uma foto ou adicionar uma

Uma nova interface de usuário e processos

assinatura digitalizada. Um centro de entrada de

simplificados facilitam muito o design de

dados com campos configuráveis em tela permite

modelos e a entrada de dados. Por trás da

que os usuários configurem uma sequência de

interface de simples utilização, o Asure ID 7

entrada de dados eficiente independentemente da

possui alta produtividade com ferramentas e

forma que os dados aparecem no cartão ou estão

recursos capazes de suportar as mais sofisticadas

estruturados no banco de dados.

aplicações de cartões de identificação. Seja você
um novato no assunto ou usuário experiente o
Asure 7 o ajudará a desenhar e produzir cartões
de identificação e outras credenciais seguras com
facilidade e eficiência sem precedentes.

Bancos de dados desmistificados.
Para vários usuários, o banco de dados interno do
Asure ID 7 é tudo o que precisam para armazenar
modelos de cartões e informações dos titulares.
Mas com o Live Link, também é possível imprimir

A produtividade nunca foi tão atraente.

dados de cartões de bancos de dados externos

Se você usou a última versão do Microsoft® Office

como RH, segurança ou ERP. Além disso, o Live

ou Windows® 8, a interface do Asure ID 7 terá uma

Link possibilita aos administradores vincular fotos

aparência familiar - porque se baseia no conceito

diretamente de uma pasta local, aprimorando

de fitas (ribbons) da Microsoft. A navegação por

a conveniência e flexibilidade do Asure ID 7. O

guias com ferramentas convenientes e janelas de

Assistente Live Link permite troca de dados em

opções fazem do Asure ID 7 um verdadeiro prazer.

tempo real com apenas alguns cliques.

O que poderia ser mais fácil ou econômico do que
ensinar alguém a usar um novo aplicativo com
uma interface já conhecida?
A nova interface de usuário do Asure ID 7
oferece muito mais do que uma boa aparência.
Ela proporciona um aumento dramático de
velocidade no processo de design e introdução

No momento da impressão, o Live Link acessa e
fornece os dados que preencherão os campos de
dados externos em cada cartão.
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A transferência de dados em tempo real do Live
Link permite inserir as informações do titular
do cartão utilizando dados de fontes internas e
externas no mesmo cartão. O Live Link Wizard
simplifica a conexão com vários bancos de
dados externos.

As tarefas cotidianas são simplificadas.

memória dos cartões, carrega vários aplicativos

Para capacitar os usuários para suas tarefas

e personaliza graficamente os cartões em um

cotidianas, o Asure ID 7 oferece vários recursos

processo totalmente integrado. O suporte

como cancelamento de cartão, contador

à plataforma de codificação aberta iCLASS

de impressão e relatórios, associação de

SE permite segurança ponto a ponto e a

impressora a modelos, carregamento do último

flexibilidade das credenciais de solução de

modelo usado na inicialização e muito mais.

controle de acesso físico (PACS). Por exemplo,

Faz tanto tarefas simples quanto complexas.
O Asure ID 7 é oferecido em quatro edições
com níveis crescentes de sofisticação. Portanto,
o Asure ID 7 é uma excelente opção tanto para

As buscas ficaram rápidas e fáceis.

a criação de cartões de identificação simples

Em situações em que o tempo é importante,

quanto para a emissão de credenciais de

a opção de busca Quick Filter possibilita

cartões inteligentes altamente seguros.

pesquisas rápidas com termos genéricos em

O Asure ID 7 Solo™ proporciona uma

qualquer campo do banco de dados ativo. A
função Global Find estende esta conveniência
a todos os bancos de dados e modelos
vinculados e administrados com o Asure ID 7,
fornecendo uma poderosa ferramenta
para ambientes corporativos e de emissão
de cartões.
Entrada de dados aprimorada.
Além do design de cartões e conectividade
com banco de dados simplificados, o Asure
ID 7 também proporciona uma maneira fácil
e eficiente de inserir milhares de registros de
titulares de cartões no banco de dados. Além
de oferecer várias visualizações padrão para
a criação de registros - com a visualização
em tabelas, carrossel ou registro único - o
Centro de Entrada de Dados configurável
permite a você controlar como os dados
serão sequenciados e inseridos, ampliando
expressivamente a velocidade e o rendimento
do registro de titulares de cartões.
Edição e administração de dados facilitada.
Para a administração de grandes bancos de
dados, o DataView pode ser usado para
edição e administração independentes do
design de cartões, permitindo aos usuários
definir e alternar entre diferentes designs para
cada registro.

experiência de usuário aprimorada para design
de cartões de identificação com foto e entrada
de dados. Os campos de dados dos cartões
podem ser preenchidos a partir do banco de
dados interno Microsoft Access™.
O Asure ID 7 Express™ adiciona novos recursos,
campos de dados compostos, impressão
em lote e regras condicionais de design e
impressão. Ele pode conectar-se a um banco
de dados Microsoft externo e limitar acesso
aos módulos dentro do Asure ID por meio da
utilização de direitos de acesso determinados
por funções.
O Asure ID 7 Enterprise™ oferece conectividade
estendida com bancos de dados e recursos de
operação em rede para emissão de cartões em
nível empresarial. Ele é compatível com bancos
de dados Microsoft Access e SQL e permite
importar dados ODBC. A versão Enterprise
pode trabalhar com várias tabelas de um
mesmo banco de dados.
O Asure ID 7 Exchange™ foi projetado para as
mais sofisticadas aplicações de credenciais
seguras. Ele adiciona compatibilidade com
bancos de dados Oracle, MySQL, LDAP e
DVTel® e trabalha com várias tabelas dentro
de vários bancos de dados. Seu módulo de
codificação e administração iDIRECTOR™
aprimora a implantação e desenvolvimento de
cartões inteligentes. O iDIRECTOR administra a

a emissão para uma impressora de cartões
FARGO com codificador iCLASS SE integrado
permite a criação, codificação (leitura/
gravação), e administração das credenciais
PACS no próprio local, agilizando os processos
de solicitação, controle de estoques e emissão.
Além do suporte a iCLASS® SE e HID PROX, o
iDIRECTOR é compatível com vários outros
tipos de cartão.
O software Asure ID Exchange Card Issuance
da HID e seu kit de desenvolvimento (SDK)
associado trazem um módulo intuitivo de
configuração de laser para configuração e
manutenção simplificadas da impressora/
gravador a laser HDP8500LE.
A interface intuitiva do módulo de configuração
a laser permite o gerenciamento dos elementos
de segurança visuais e de dados que serão
impressos, codificados e gravados em uma
credencial - em um modelo de cartão unificado.
O Asure ID faz com que os usuários não
tenham o trabalho de configurar dois modelos
de cartão em aplicativos distintos - um para
gravação a laser e outro para impressão/
codificação/laminação. Com o modelo
unificado, o tempo para emissão de credenciais
de segurança é bastante reduzido.
Mais do que fácil. Mais do que simples.
A vantagem mais surpreendente do Asure
ID 7 é sua natureza intuitiva. Ferramentas
e processos foram tão cuidadosamente
projetados que o Asure ID 7 parece prever a
sua necessidade seguinte. Se você deseja uma
personalização de cartões mais produtiva, você
precisa do software que transforma facilidade e
simplicidade em algo mais: Asure ID 7.
Para mais informações, consulte o seu
revendedor HID Global ou visite:
hidglobal.com/idsoftware

SOLO

EXPRESS

ENTERPRISE

EXCHANGE

Suporte a sistemas operacionais:
Windows® XP/Vista®/7/8
incluindo tablets Windows 8 Pro

CARACTERÍSTICAS GERAIS









Idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, russo,
português (Brasil), chinês simplificado, tailandês,
indonésio, árabe, turco e checo









Native

Native /
Live Link™

Native /
Live Link

Native /
Live Link







Native /
Live Link

Native /
Live Link

DVTEL®





Operação em rede possível6





Microsoft® Access® (2000 e 2003)
Acesso por senha com privilégios de usuário configuráveis
Microsoft® SQL Server® (2000, 2005 e 2008)

MySQL® (versão 5)

Live Link

Oracle® (9i e 11g)

Native /
Live Link

Microsoft Active Directory/LDAP


DESIGN DE CARTÕES

Modelos de design frente e verso









Campo para adicionar texto (variável e estático)









Campos para adicionar fotos









Importação de imagens (por ex., logos e imagens)









Adicionar código de barras linear









Adicionar tarja magnética









Suporte a painéis fluorescentes (F-Panel)









Vários tamanhos de cartões

Apenas CR-80
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Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Campo para adicionar dados compostos







Adicionar assinaturas







Adicionar códigos de barras 2D (PDF417, QR Code e
Datastripe)







Definir regras condicionais de design e impressão







Campos para adicionar dados

Codificação e gerenciamento de cartões inteligentes
(iDIRECTOR®)1
Credenciais do Programa de Controle de Acesso
(ex.: iCLASS SE)
Adicionar campos de fotos, dados e texto gravado a
laser
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Captura de foto integrada
(TWAIN, DirectShow® e WIA)









200

3

Ilimitado

Ilimitado

Global Find













Impressão por folhas ou lote







Relatórios (padrão e customizados)








Exportação de relatórios
Importação/exportação ODBC
Live Link (troca de dados em tempo real)4





Importação





Banco de Dados
único/tabela única

BD único/
Várias tabelas

Vários BDs/
Várias tabelas

Conectividade para visualização de banco de dados
Exportação/importação educacionais (CD com fotos de
estudantes)5





Opcional5

Opcional5

PLANOS DE PROTEÇÃO ASURE ID
Pacotes de suporte anuais/para vários anos









Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Administre e controle os formatos dos cartões de acesso, cartões inteligentes e aplicativos de cartões.
2
Disponível quando usado junto com a FARGO® HDP8500LE.
3
Limitações de armazenagem com base no MS Access.
4
Troca de dados bidirecional com bancos de dados e aplicativos de terceiros.
5
Compra adicional.
6
Licenças do site Asure ID permitem o compartilhamento de informações de bancos de dados em várias estações de trabalho.
7
iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox.
1

Identificação
em grandes
empresas



Carteira de
Identidade



Carteira de
motorista



Governo/
exército



Governo municipal e estadual



Assistência médica



Universidades



Eventos

Compatível com tablets
Windows 8 Pro
A HID GLOBAL É LÍDER EM
SOLUÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO
SEGURA.
O Asure ID é apenas parte de um sistema
integrado completo para emissão,
gerenciamento e autenticação de cartões
de identificações seguros. O seu revendedor
HID Global pode personalizar um sistema de
identidades seguras usando componentes
HID amplamente comprovados, incluindo:
 
Impressoras/codificadoras FARGO de
cartões de identificação

Captura de assinatura integrada

Atualizações gratuitas



2
ENTRADA DE DADOS

Gravação e pesquisa de registros

O ASURE ID® ATENDE AS
NECESSIDADES DE CARTÕES
PARA:

 Cartões, fitas, filmes e sobrelaminados
 
Serviços de produção de cartões de
identificação
 
Leitores HID de cartões com e sem
contato, incluindo leitores de cartões
inteligentes iCLASS®
Os requisitos mínimos de sistema sugeridos
para o Asure ID 7 são:

Processador de 1 gigahertz (GHz) ou
mais rápido 		
 1 gigabyte (GB) de RAM
 1 GB disponível no disco rígido

Download gratuito da versão
de teste disponível em:
hidglobal.com/asureid

A sure ID ® 7
Software de personalização de cartões
FERRAMENTAS AO ALCANCE DOS
DEDOS

1
2
4

3
5

Os engenheiros de software da HID
Global trabalharam em parceria com os
especialistas em facilidade de utilização
para assegurar ao Asure ID 7 uma interface
altamente produtiva.

1	A navegação por guias separa funções

como o design de cartões e a entrada
de dados em guias sempre presentes e
clicáveis.

2	Faixas com ferramentas colocam
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elementos usados frequentemente
(como campos de dados, códigos
de barra e fotos) em grupos lógicos
facilmente alcançáveis.

3	Janelas de opções simplificam o espaço
de trabalho ao esconder atributos dos
modelos até que estes necessitem ser
acessados.

	A exibição WYSIWYG ajuda a garantir
4

um design preciso ao mostrar
exatamente como um cartão será
impresso, incluindo posições de dados.

5	Caixas de diálogo de propriedades
O software de personalização de cartões que você sempre quis.
O Asure ID 7 traz uma abordagem nova ao design e produção
eficientes de cartões de identificação personalizados.
Os vários anos de experiência e o acúmulo de conhecimento da
HID Global, combinados à utilização de práticas recomendadas
para o desenvolvimento de novas ferramentas para o usuário,
fizeram com que o Asure ID 7 fosse desenvolvido na plataforma
Microsoft .NET para maior estabilidade e interoperabilidade.
Se você está acostumado com as versões anteriores do Asure ID,
você vai adorar o Asure ID 7. A atualização é fácil; o Asure ID 7
tem ferramentas integradas para importação dos seus modelos
e banco de dados de outras versões do Asure ID.

colocam atributos de objetos (como cor
ou posição) em uma janela flutuante que
pode ser acessada e depois ocultada.

	O módulo de configuração de laser
6

permite configuração e manutenção
simplificadas de objetos gravados
a laser.
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