
HID® ELEMENT
Impressora/codificadora/gravadora a laser industrial 
a jato de tinta UV 

Personalização de 
cartões industriais 



HID ELEMENT – A última evolução em 
identificação segura e personalização de 

cartões financeiros

Um mundo inteiro de possibilidades 
em um desktop
Com a impressora/codificadora/gravadora 
a laser de cartões industriais da HID 
ELEMENT, a HID Global oferece a emissão 
de cartões financeiros e de identificação 
de alto volume mais confiável e econômica 
do mercado.

Baseada em desktop, mas resistente, a 
HID ELEMENT é especialmente indicada 
para requisitos de alto ciclo de grandes 
programas de cartões de identidade de 
governos, instituições financeiras, de 
serviços e empresas grandes e exigentes. 
Modular e escalável, a HID ELEMENT 
oferece a impressão a jato de tinta UV de 
alta resolução, gravação a laser opcional e 
uma variedade de opções de codificação 
para atender a uma ampla gama de 
necessidades do programa de credenciais. 

Tão fácil de usar quanto as impressoras de 
mesa padrão, direct-to-card (DTC) e por 
retransferência, mas com a modularidade, 
potência e velocidade de processamento 
para rivalizar com as de emissão central, 
a HID ELEMENT abre um novo mundo 
de possibilidades para a emissão de 
credenciais em desktops.

Principais recursos:
 � Impressão de cartões a jato de tinta UV 

de alta resolução 

 � Impressão a laser de precisão 

 � Várias opções de codificação 

 � Alta capacidade de entrada/saída para 
até 1600 cartões 

 � Uma modularidade sem precedentes 
em um desktop 

O melhor investimento
Somente em uma classe, a HID ELEMENT 
oferece um custo por imagem menor 
em comparação com as impressoras de 
cartões, sejam as de mesa DTC padrão, as 
com base em fita ou as por retransferência 
— e um custo total de propriedade (TCO) 
menor do que os sistemas de emissão 
central com os mesmos recursos. 

Com seu rendimento de alta capacidade, 
uma única unidade HID ELEMENT pode 
substituir várias impressoras de cartão 
padrão de mesa e eliminar os custos 
associados ao desperdício de fita e filme. 
Ao contrário da impressão baseada em 
fita, que requer um conjunto completo 
de painéis de fita (mesmo se o design 
do cartão não utilizar todos os painéis), 
a impressão a jato de tinta Drop-on-
Demand (DOD) da HID ELEMENT garante 
que apenas a quantidade exata de tinta 
necessária seja usada. Isso pode gerar uma 
economia de custo por cartão de até 80% 
em relação aos sistemas de mesa padrão.

A HID ELEMENT também supera as 
alternativas de emissão centralizada com 
um custo muito inferior. Diferentemente 
dos sistemas grandes, caros, com muitos 
recursos e que exigem muito suporte, ela 
não requer instalações especiais, nem uma 
equipe dedicada para manutenção. Com 
uma configuração simples e facilidade no 
uso contínuo, um único operador pode 
gerenciar, sem esforço, várias unidades da 
HID ELEMENT — eliminando a necessidade 
de contratos de manutenção anual 
dispendiosos. 

Somente a HID ELEMENT oferece o melhor 
dos dois mundos e contribui para um 
investimento geral mais adequado. 

Versatilidade de alto volume 
Altamente versátil, a HID ELEMENT 

é ideal para uma variedade de 

aplicações de alto volume para as 

grandes organizações e empresas de 

serviços de hoje, incluindo: 

 � Emissões de governos para os 
cidadãos (G2C) — identidades 

nacionais, carteiras de motorista, 

cartões de registro de veículos, 

cartões de cruzamento de 

fronteira, títulos de eleitor e 

cartões de saúde

 � Emissões de governos para 
funcionários (G2E) e de 
empresas corporativas — 

identificações com a foto dos 

funcionários e crachás

 � Emissão comercial — passes 

de trânsito, cartões de varejo e 

muito mais

 � Emissões financeiras — cartões 

de crédito, de débito, pré-pagos 

e muito mais



Crie cartões de identificação e financeiros 
dinâmicos com jato de tinta UV
Com seis canais de tinta configuráveis e 
várias opções, a HID ELEMENT oferece 
a capacidade de criar cartões de 
identificação e financeiros dinâmicos, 
visualmente ricos, em só uma face ou 
frente e verso como nunca antes. A HID 
ELEMENT oferece suporte para impressão 
de texto colorido ou monocromático e 
gráficos coloridos. Escolha uma das cores 
padrão, aproveite a tinta fluorescente, ou 
até mesmo cores personalizadas exclusivas 
para criar designs de cartões diferentes e 
reforçar a segurança. 

A impressão a jato de tinta UV da HID 
ELEMENT também oferece opções 
exclusivas que trazem novas abordagens 
para a segurança e a durabilidade do 
cartão, não disponíveis em outros lugares. 
Uma vez aplicadas as gotículas de tinta 
colorida, existe a opção de aplicar uma 
camada de tinta transparente sobre as 
imagens e o texto, como uma opção de 
baixo custo durável ou para criar efeitos 
táteis coloridos.

Cartões de identificação e financeiros 
impressos com a HID ELEMENT fazem 
mais do que proteger sua organização — 
eles refletem o valor que você atribui à 
sua marca. Com suporte para impressão 
praticamente até a borda e capacidade de 
imprimir até a borda dos chips inteligentes, 
a HID ELEMENT garante credenciais 
robustas, bem acabadas e profissionais, 
que parecem sempre novas.

Imagens e texto nítidos e precisos com 
até 1.200 dpi
A impressão de alta resolução da HID 
ELEMENT varia de 600 dpi a 1200 dpi, 
proporcionando imagens mais nítidas e a 
capacidade de imprimir textos pequenos 
com precisão, caracteres complexos e 
códigos de barras bem definidos que 
rivalizam até com cartões pré-impressos.

Com a impressão a jato de tinta UV da HID 
ELEMENT, os bocais de precisão aplicam 
milhares de gotículas microscópicas 
de tinta na superfície do cartão. Essas 
gotículas são aplicadas em uma sequência 
específica e com uma velocidade alta e 
uniforme, que garante que o tamanho 
da gota e a colocação sejam precisos. 
Imediatamente após a impressão, a tinta 
é curada por exposição a uma forte luz 
UV, fazendo com que os componentes da 
tinta se solidifiquem em microssegundos. 
Como resultado, o texto e as imagens do 
cartão secam quase que instantaneamente 
— permitindo um processo de impressão 
muito rápido. 

O jato de tinta de alta frequência promove, 
inerentemente, imagens de qualidade 
superior ao imprimir em alta velocidade 
e resulta em gráficos e texto de altíssima 
definição, em uma ampla variedade de 
superfícies de cartão, incluindo cartões 
de PVC, compostos, policarbonato e até 
mesmo de metal.

Cartuchos de tinta 
de alto rendimento e fáceis de 
usar 
Os cartuchos de tinta de alto 

rendimento e fáceis de usar ano 

lugar sem esforço. Seis canais 

de tinta configuráveis permitem 

configurações coloridas ou 

monocromáticas, com opções de 

sobreposição de tinta transparente. 

Cores fluorescentes de alta 

segurança e personalizadas também 

estão disponíveis por meio do 

processo de pedido de produto 

personalizado (CPO) da HID. 



Personalização segura, versátil e precisa 
As melhores credenciais de segurança 
são altamente diferenciadas, empregando 
vários elementos visuais, digitais e 
gravados. Isso garante a identificação 
precisa de cada indivíduo titular do cartão, 
uma vez que estabelece barreiras contra 
fraude e falsificação.

Aproveitando o sistema de gravação 
a laser da HID ELEMENT, dados ou 
imagens de identificação exclusivos são 
gravados no corpo do cartão para uma 
personalização altamente durável e à 
prova de violação, tornando a falsificação e 
a manipulação praticamente impossíveis. 

Além da marcação preta padrão e da 
imagem em escala de cinza de alta 
definição, o sistema de gravação a 
laser da HID ELEMENT pode ser usado, 
opcionalmente, em conjunto com o 
sistema de impressão com tinta UV — 
fornecendo a capacidade de combinar 
laser com cor para acomodar até mesmo 
os designs de cartão mais exclusivos 
. 

Imprima segurança em todos os cartões
A impressão a laser precisa da HID 
ELEMENT permite gravar elementos de 
segurança multifacetados em cartões de 
identificação. Dados e imagens gravados a 
laser são permanentes e seguros. Qualquer 
tentativa de alteração das informações 
gravadas destruirá a integridade da 
imagem e a adulteração ficará evidente 
imediatamente — conferindo um novo nível 
de segurança às credenciais finalizadas. 

O sistema opcional de visão da câmera 
garante a colocação e o registro exatos 
dos dados na superfície do cartão, e a 
reprodução é tão precisa que permite 
até mesmo a gravação do microtexto — 
um tipo tão microscópico que não pode 
ser lido sem uma lupa ou uma lente de 
aumento.

Os lasers de precisão da HID ELEMENT 
também podem realizar personalização 
lenticular para produzir múltiplas imagens 
a laser (MLI) e imagens a laser variáveis 
(CLI), fornecendo barreiras adicionais 
contra tentativas de falsificação por meio 
de impressoras de mesa.

Como a gravação a laser produz letras 
em relevo, a autenticidade é facilmente 

verificada com o passar do dedo, 
tornando-a ideal para programas 
de emissão de cartões que 
apresentam alto risco de 
falsificação ou adulteração da 
identidade, como títulos de 
eleitor, carteiras de trabalho, 
de motorista e autorizações de 

identidade de cidadão.

Imagem subsuperficial
A gravação a laser abaixo da 
superfície superior do cartão, 
como uma imagem fantasma, 
oferece maior durabilidade.

Relevo na superfície tátil
A letra em relevo fornece evidências 
de autenticidade com o passar do 
dedo.

MLI/CLI - Imagem a laser 
Múltipla/Variável 
As imagens gravadas ou os dados 
mudam com o ângulo de visão 
para permitir uma verificação de 
identidade conveniente.

Microtexto personalizado
O tipo microscópico de tamanho 
de fonte, menor que 1 ponto, legível 
apenas com uma lupa, permite 
autenticação disfarçada.

Opções de fonte de laser 
O sistema altamente versátil de 

gravação a laser da HID ELEMENT 

oferece duas opções de fonte de 

laser para atender aos requisitos 

específicos do programa de 

credenciais. Escolha entre o laser 

DPSS 3W padrão para maximizar o 

custo-benefício ou o laser DPSS 8W, 

opcional, para obter um rendimento 

maior. 



Simplifique a personalização em linha de 
credenciais seguras em um único passo 
Os módulos de codificação de cartões HID 
ELEMENT permitem que as organizações 
imprimam e codifiquem credenciais 
com um processo de apenas uma etapa 
— economizando tempo e dinheiro 
ao produzir cartões de identificação e 
financeiros. Ao utilizar a personalização 
de cartões incluída, os usuários têm maior 
flexibilidade e controle sobre todos os 
processos, como a aquisição de cartões, 
a gestão de inventários e a emissão de 
cartões. 

Os módulos de codificação de cartão da 
HID ELEMENT também ampliam o valor 
dos sistemas de impressão com tinta UV 
ou de gravação a laser, permitindo que as 
organizações criem cartões compatíveis, 
não apenas com os produtos HID, mas 
também com outros sistemas de controle 
de cartão/acesso físico e aplicativos de 
terceiros. Essa abordagem agnóstica em 
tecnologia para personalização de cartões 
oferece às organizações mais flexibilidade 
na seleção de sistemas de controle de 
acesso e maior controle sobre as suas 
credenciais.

Oferecendo uma ampla variedade de 
tecnologias de codificação de cartões, 
a HID ELEMENT pode atender às 
necessidades de praticamente qualquer 
programa seguro de emissão de 
credenciais. Além disso, como os módulos 
são totalmente atualizáveis   no local, 
a codificação pode ser adicionada ou 
alterada a qualquer momento, de forma 
a acompanhar novas personalizações de 
cartões, ou a evolução das necessidades 
de segurança à medida que os seus 
requisitos mudam com o tempo. 

Selecione um ou mais módulos de 
codificação de cartão da HID ELEMENT 
para melhorar as suas funcionalidades 
de leitura/gravação em aplicativos de 
terceiros, tais como acesso físico, horário 
e presença, transações monetárias, entre 
outros. Com o módulo de codificação 
de cartões HID ELEMENT, os usuários 
também podem criar e programar cartões 
especificamente compatíveis com as 
soluções de acesso físico da HID. Isso 
pode ser especialmente vantajoso para 
as organizações que desejam atualizar 
o efetivo de cartões já existentes, para 
usá-los com leitoras mais seguras da 
plataforma iCLASS SE®.  

 � Codificação Sem Contato – oferece 
suporte simultâneo a credenciais 
de baixa e alta frequência, incluindo 
iCLASS Seos®, HID Prox®, iCLASS SE® 
MIFARE Classic® e MIFARE® DESFire® 
EV1 

 � Codificação Com Contato – a 
integração de codificação de 
contato é rápida e fácil, com suporte 
incomparável e compatibilidade com os 
padrões ISO 7816 

 � Codificação de tarjas magnéticas 
padrão — oferece ISO 7811, 
compatibilidade de coercitividade 
dupla, alta e baixa 

 � Codificação do programador – oferece 
aos usuários a capacidade de codificar 
com facilidade a Área de Aplicação do 
Controle de Acesso HID das credenciais 
Genuine HID® ou de terceiros 

 � Suporte à codificação de terceiros – 
aproveite a tecnologia de codificação 
Smartware® para realizar a codificação 
simultânea com e sem contato em um 
único passe vantajoso

Opções de codificação flexíveis 
Os módulos são totalmente 

atualizáveis   no local, a codificação 

pode ser adicionada ou alterada 

a qualquer momento, de forma a 

acompanhar novas personalizações 

de cartões, ou a evolução das 

necessidades de segurança. 



Simplicidade à sua disposição
Simplicidade e facilidade de uso estão 
à sua disposição com a tela de toque, 
grande, de 10 polegadas e colorida. A 
tela é montada pelo sistema e ajustável 
com facilidade para acomodar os 
operadores, estejam eles sentados ou 
em pé. Avisos fáceis de entender exibem 
os níveis de tinta, diagnósticos gerais, 
procedimentos operacionais e conduzem 
os usuários pelas sequências de iniciação 
para limpeza e manutenção de rotina. A 
HID ELEMENT elimina a complexidade da 
impressão industrial de cartões.

Uma modularidade sem precedentes em 
um desktop 
A HID Element quebra convenções 
e oferece a flexibilidade de adquirir 
sistemas de impressão a jato de tinta 
UV e gravação a laser juntos, ou como 
unidades independentes e separadas, 
para atender aos requisitos exclusivos 
do programa de cartão. A HID ELEMENT 
também oferece uma série de módulos 
opcionais para atender a uma variedade 
de requisitos do programa e dimensionar 
o rendimento conforme necessário. Nós 
combinamos o design da HID ELEMENT 
com o atendimento às necessidades do 
seu negócio.

Desempenho escalável
Selecione até quatro alimentadores de 
entrada e empilhadores de saída com 
chave para dimensionar a produção 
conforme o necessário. Cada bandeja 
de entrada e empilhador de saída de 
alta capacidade aceita até 400 cartões, 
chegando a um total de até 1600 cartões 
por unidade da HID ELEMENT, facilitando 
o processamento de cartão de alto 
volume para execuções contínuas e 
rendimento máximo por turno.

Verifique com confiança
Com os sistemas opcionais de câmeras 
e suporte de software de integração, os 
recursos de registro e verificação da HID 
ELEMENT, todos os dados e recursos 
visuais aplicados podem ter uma 
verificação cruzada quanto à precisão e 
exatidão do posicionamento – garantindo 
que as credenciais sejam impressas e/ou 
gravadas conforme o pretendido e sejam 
consistentes mesmo execuções de lotes 
grandes. Os cartões que não passarem na 
verificação podem ser enviados para uma 
caixa de rejeição protegida. Sistemas de 
câmeras individuais estão disponíveis 
para os sistemas de impressão com 
tinta UV e de gravação a laser da HID 
ELEMENT.

Sistema de impressão de tinta UV HID 
ELEMENT com bandeja de entrada e 

empilhador de saída únicos

Sistema de impressão de tinta e gravação 
a laser do UV HID ELEMENT com diversos 

alimentadores de entrada e empilhadores de 
saída

Sistema de gravação a laser da HID ELEMENT 
com bandeja de entrada e empilhador de saída 

únicos

Sistema de impressão de tinta UV HID 
ELEMENT com diversas bandejas de entrada e 

empilhadores de saída



Desenvolvido para operações industriais 
contínuas  
A HID ELEMENT revoluciona a impressão 
de identificações industriais e cartões 
financeiros combinando a impressão 
por jato de tinta UV de alto volume e 
qualidade superior com a gravação a 
laser, em um sistema de aplicação de alta 
velocidade, em um sistema de desktop 
resistente, mas facilmente gerenciável. A 
HID ELEMENT é uma excelente opção para 
organizações que precisam de velocidade 
e volume industriais sem o alto custo e 
o espaço ocupado pelas máquinas de 
emissão centralizada. Também é ideal 
para clientes que ainda desejam facilidade 
de uso, portabilidade e gerenciamento 
de uma unidade de mesa, mas que têm 
requisitos de programa que não podem 
ser atendidos por impressoras atuais de 
retransferências ou DTC. 

Projetada para operação contínua, a HID 
ELEMENT foi desenvolvida para produzir 
milhões de cartões durante a vida útil do 
sistema. Mesmo que suas necessidades de 
volume exijam uma produção ininterrupta 
24 horas por dia, sete dias por semana, 
365 dias por ano — a HID ELEMENT atende 
essas necessidades.

Por uma fração do custo e tamanho, 
várias unidades da HID ELEMENT 
podem, de maneira mais fácil e mais 
barata, substituir uma única máquina 
de emissão centralizada para atender 
às necessidades de volume industrial, 
fornecendo redundância e benefícios de 
gerenciamento de risco não oferecidos 
pelos tais sistemas maiores. Várias 
máquinas significam que, se uma unidade 
precisar de reparo, a organização ainda 
será capaz de aproveitar as outras 
unidades para manter de 75% a 80% 
da capacidade para uma produtividade 
ininterrupta; ao passo que, se uma 
máquina de emissão centralizada parar de 
funcionar, as operações de impressão de 
cartões cessam por completo. Unidades 
adicionais também podem estar dispersas 
geograficamente em locais remotos para 
apoiar iniciativas de gerenciamento de 
risco. 

Uma solução para cada necessidade 
Além dos benefícios operacionais e 
TCO mais baixos, a HID ELEMENT 
oferece recursos que podem acomodar 
as necessidades exclusivas de setores 
específicos. Por exemplo, efeitos de cores 
táteis e durabilidade de sobreposição 
focada são ideais para identificações 
emitidas pelo governo, enquanto a 
capacidade de executar facilmente 
pequenos lotes individuais de cartões 
aproveitando vários modelos de impressão 
("pilhas de arco-íris") atrairá tanto os 
produtores de cartões financeiros quanto 
as instituições financeiras.

Com uma operação confiável, manutenção 
mínima, operacionalidade altamente 
configurável, rendimento escalonável 
e o TCO mais baixo do setor — a HID 
ELEMENT é a última evolução em emissão 
de cartões com qualidade superior, 
personalização e alto volume.

Para encontrar integrador ou um parceiro 
da HID Advantage perto de você, acesse 
hidglobal.com

https://www.hidglobal.com/
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