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Confira as vantagens de produzir seus cartões de identificação com a 
Telemática:

Revendedor Autorizado

A Telemática Sistemas Inteligentes desenvolveu a solução ideal para auxiliar a sua empresa no controle e identificação de 
colaboradores, visitantes e terceiros: impressão de crachás para controle de acesso compatível também com seus REP’S, 
Catracas e controladores de acesso.

Rapidez e agilidade na entrega;

Alta qualidade: cores vivas;

Ótima definição e nitidez de texto e imagem;

Possibilidade de personalização de layout
respeitando a identidade visual da sua empresa;

Impressão borda a borda;

Módulo de laminação opcional adicionando uma
camada ao cartão que prolongando sua vida útil;

Opção de película protetora contra fraudes;

Compatibilidade com toda a linha de controle
de acesso Telemática.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Smart Card Mifare 13,56MHZ;

Proximidade 125KHZ: etiqueta, Clamshell 
(ABS) e ISO (PVC);

Todos os tipos de Código de Barras.

TECNOLOGIA DE CARTÕES

Impressora de crachás dos mais diversos 
modelos;

Ribbon preto e colorido;

Roller clips;

Cordões para crachás (lisos e personalizados);

Terminal Jacaré;

Porta crachá (rígido e retrátil).

IMPRESSORA E ACESSÓRIOS (Venda ou locação)

PVC e PVC Auto adesivo;

Compósito PVC;

PET e PET reciclado;

ABS;

Vernizes especiais.

TIPOS DE CARTÕES


