
VEELZIJDIG IN ID OPLOSSINGEN
CARDPRINTERS | CARDS | DRAAGMIDDELEN

Slimme, veilige & 
persoonlijke identificatie



Al sinds 1998 is ID Systemen Nederland 
trouwe leverancier en volwaardig adviseur 
van een luchthaven. De veiligheid op 
luchthavens wordt gewaarborgd door 
complexe veiligheidssystemen. Deze 
veiligheidssystemen worden ontwikkeld 
aan de hand van veel verschillende 
technologieën. De techniek en de slimme 
pas van ID Systemen is één van de schakels in 
deze veiligheidssystemen.

Samen met de vingerafdruk, de irisscan en andere 
biometrische gegevens vormt de slimme pas van ID 
Systemen de sleutel tot de luchthaven. De slimme 
pas en de techniek die hierachter zit wordt echter 
niet alleen ingezet ter beveiliging van de luchthaven, 
maar wordt ook gebruikt in facilitaire toepassingen 
zoals ‘follow me printing’ en voor geautomatiseerde 
processen zoals het inloggen op computersystemen.

Het is ons doel om samen met andere toeleveranciers 
de luchthaven te laten voldoen aan de 
veiligheidseisen en de gebruiksvriendelijkheid van de 
slimme passen zo hoog mogelijk te houden.

Onze producten en diensten  
voor de luchthaven
•  Een slimme pas waarmee medewerkers toegang 

krijgen tot verschillende gebieden van de 
luchthaven en kunnen printen en betalen. 

•  Cardprinters voor het personaliseren van slimme 
technologie passen. 

•  Het leveren van badgehouders en lanyards, zodat 
de gebruikers van de slimme technologoie passen 
deze zo efficiënt mogelijk kunnen dragen. 

•  Onderhoud van cardprinters
•  Adviseren over de nieuwste technologieën en 

de meest interessante toepassingen van de 
luchthaven.

Met meer dan 15 jaar ervaring in deze specialistische 
sector mogen wij vele overheids-, zorg-, educatieve 
instellingen en het bedrijfsleven tot onze vaste 
relatiekring rekenen. Soms bestaat onze rol enkel 
uit het leveren van een cardprinter en blanco plastic 
kaarten, vaak gaat het veel verder dan dat.

Advisering, flexibiliteit en verregaande service zijn 
kenmerkend voor onze dienstverlening.
Een marktconforme prijs is vanzelfsprekend 
belangrijk, maar bovenal wensen onze klanten 

continuïteit en betrouwbaarheid. Door een goede 
inventarisatie van uw eisen en wensen zorgen wij voor 
een passende, gebruiksvriendelijke oplossing. Onze 
kennis delen wij graag met u. Niemand is te groot voor 
ons en niemand is te klein. Samen trekken we op en 
gaan verder waar anderen stoppen.

ID Systemen Nederland is Premier partner van 
HID Fargo, HiTi Digital Europe en EDIsecure XID 
cardprinters. 

Ruim 15 jaar ervaring in  
ID oplossingen
Bij ID Systemen Nederland treft u alle kennis onder één dak. Van advies op het gebied van ID 
oplossingen, levering, installatie en support. Wij zijn uw persoonlijke ID partner en ontzorgen 
u compleet. Waarmee kunnen wij u helpen?

Eén card vormt de sleutel  
tot de luchthaven

CASE



Comfortabele, handige en  
veilige draagmiddelen

Cardprinters

Tegenwoordig loopt iedereen met een verzameling 
plastic kaarten rond en deze verzameling 
breidt zich steeds verder uit. Met loyalty cards, 
lidmaatschapskaarten, registratiekaarten et cetera. 
Hoeveel plastic kaarten heeft u op zak?

Niet iedere kaart heeft u meerdere keren per dag nodig en dus 
is de achterzak of de portemonnee een prima plek om deze op 
te bergen. Echter sommige toepassingen vereisen veiligheid 
en draagcomfort. Zo zijn er kaarten die beschermd moeten 
worden tegen skimming en dient de bezoekerspas zichtbaar 
gedragen te worden. 

Bij ons kunt u terecht voor vele soorten lanyards, jojo’s 
en allerhande badgehouders, die geschikt zijn voor het 
dragen en opbergen van uw kaarten. Wij hebben een breed 
assortiment standaard producten, maar daarnaast kunnen de 
draagmiddelen ook geheel naar wens worden geproduceerd 
en worden voorzien van een eigen ontwerp/bedrijfslogo. Een 
zichtbaar logo op uw draagset zal de herkenbaarheid vergroten 
en ziet er bovendien zeer professioneel uit. 

Indien u eenvoudig uw eigen klantenkaarten, 
naambadges of toegangspassen wilt printen, 
dan kunnen wij u de cardprinter leveren die 
écht naar uw wens is. ID Systemen Nederland 
is partner van de belangrijkste fabrikanten 
van cardprinters. Toonaangevende merken 
waarbij u verzekerd bent van een uitstekende 
kwaliteit en een keuze kunt maken uit een 
breed assortiment. 

Voor ieder bedrijf en ieder budget is een cardprinter 
leverbaar. Zo kunt u een enkelzijdige direct to card 
printer aanschaffen voor het personaliseren van 
(voorbedrukte) kaarten of een re-transfer machine 
om technologie kaarten te voorzien van een full 
colour bedrukking. Bij het kiezen van de apparatuur 
is de techniek de belangrijkste keuze. Waar gaat uw 
voorkeur naar uit? 

Als uw wilt weten welke cardprinter het beste bij uw 
bedrijf of organisatie past, neem dan gerust contact 
met ons op. Wij inventariseren uw eisen en wensen en 
voorzien u van het beste advies. 



We vertellen u graag  
hoe wij werken

Voordat een ID oplossing gerealiseerd is en in gebruik genomen kan worden 
zijn er al vele stappen doorlopen. Door een uitgebreide inventarisatie 
te doen kunnen wij u goed adviseren. Vervolgens worden de producten 
ontwikkeld en geleverd. Daarnaast kunt u een beroep doen op onze service 
& support. Onze supportmedewerkers zijn iedere dag op pad om technische 
ondersteuning te bieden. U hoeft maar te bellen of mailen!

Voorbedrukte kaarten, 
gepersonaliseerde kaarten en 
slimme kaarten

Inventarisatie Contact met 
leveranciers

Advies Akkoord
van de klant

Ontwikkeling Implementatie 
& Levering

Service
& Support

Kaarten zijn leverbaar in verschillende 
uitvoeringen. Plastic kaarten bieden legio 
mogelijkheden om een onvergetelijke indruk 
achter te laten, klanten blijvend te binden of 
- direct op of termijn - intelligentie aan toe 
te voegen.

Voorbedrukte kaarten zijn kaarten die door ons kant- 
en klaar afgeleverd worden,  bijvoorbeeld in het geval 
van loyalty cards. De kaarten zijn van hoge kwaliteit 
en kunnen snel en tegen een scherpe prijs geleverd 
worden. Door middel van een cardprinter kunnen de 
voorbedrukte kaarten op een later tijdstip worden 
voorzien van variabele gegevens, zoals bijvoorbeeld 
persoonsgegevens, barcode of pasfoto.

Slimme kaarten zijn ideaal voor toegangscontrole- en 
veiligheidssystemen en worden ontwikkeld door data 
te programmeren in contact- of contactloze chips.
Mifare, DESfire en HID Prox zijn hiervoor veel 
gebruikte technieken. Vanzelfsprekend is de 
bescherming van kaarten een belangrijk speerpunt 
voor ons. 

Gepersonaliseerde 
schoolpassen

Voor diverse scholengemeenschappen mogen 
wij gepersonaliseerde schoolpassen verzorgen. 
Voorheen werd gebruik gemaakt van 
cardprinters, maar bij massa is het voordeliger 
om te kiezen voor het bestellen van digitaal 
geprinte kaarten. 

Er is geen arbeidstijd (meer) nodig voor het 
printen van kaarten, de grafische kwaliteit 
is hoger en de kaarten hebben een langere 
levensduur. Kortom, de gepersonaliseerde pas 
uitbesteden aan ID Systemen is een slimme 
keuze. Wij denken altijd met u mee wat de 
beste oplossing voor uw situatie.



Deltageul 11 | 3251 NG Stellendam
T 0187 49 71 50 | F 0187 49 71 55
info@idsystemennederland.nl
www.idsystemennederland.nl

Wil u ook met ons samenwerken?
Onze adviseurs Roel en Sonja vertellen u graag over de mogelijkheden van 

onze ID-Systemen en de meerwaarde die het u te bieden heeft.

EMAIL ROEL
r.mostert@idsystemennederland.nl
of bel naar 0187 49 71 50

EMAIL SONJA
s.eimers@idsystemennederland.nl
of bel naar 0187 49 71 50


