
XXS az alapvető funkciók kártya tervezés és nyomtatás 
segítségével előre elkészített sablonok , aláírás elsajátí-
tása CIÓ , szerkesztés nézetben a szöveges adatbevitel, 
adatbázis nézetben , vonalkódok 1D , WIA / TWAIN / 
DirectShow megszerzése , gyártmányú mágneses 
kódolás támogatása , a belső dokumentum adatbázis 
fényképes kapcsolat , adatbázis tábla létrehozása és 
szerkesztése .

XS hozzáteszi QR kódokat , és .xls, Xlsx , CSV és TXT 
adatbázis -kapcsolat .

XM hozzáteszi helyi MS Access és SQLite kapcsolatok , 
fotó és adatbázis kapcsolat , FaceCrop eszköz arcfelis-
merés , 2D vonalkódok.

XL ODBC kapcsolat , RFID érintés nélküli direkt kódolás , 
a SmartCard közvetlen kódolás , a SmartCard plugin , a 
belső és külső RFID jeladó támogatása , ujjlenyomat , 
multi - elrendezés kártyát tervez , Autoprint , a 
feltételekhez kötött nyomtatás és működés Naplózás .

XXL fejlett funkciók hozzáadása , mint DESFire , Web 
Print Szerver és hálózati felhasználás akár 16 db .
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Komplett telepítés USB -ről

FUNKCIÓK

USB-s hardver kulcs védelem
Digitális kézikönyv

Formák és illusztrációk
Eszközök

Sablon böngésző
KÉPEK ÉS ESZKÖZÖK

DOBOZOS SZOFTVER ÉS INSTALLÁLÁS

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

NYOMTATÁS

ADATBÁZIS

KÓDOLÁS

EGYÉB

Közvetlen kép vásárlás
WIA és TWAIN kép vásárlás
1D Vonalkód
2D Vonalkód
Arckép szerkesztés
Váltózó objektum kezelés
Képfájl megnyitás
Beépített képszerkesztő
Képe�ektek
Képek importálása illusztrációkból
Adatbázis kezelés
Aláíráspanel kezelése

Szerkesztés nézet

Multi Layout Design

Nyomtató kezelő
Elő és hátoldal nyomtatás

Hálózati nyomtatás támogatása
Overlay panel kezelés
Kötegelt nyomtatás
Automatikus nyomtatás
Feltételes  nyomtatás

XLS, CSV és TXT fájl kezelés
Fotók kezelése belső adatbázis kapcsolattal
Adatbázis létrehozás és szerkesztés
Kép  linkek BD mezőből
Keresés és böngészés a rekordok közt
keresés, feltételes szűrés  
OLE objektumok és Fotó adatbázisrekordok
Adatbázis rekord választás
Működési napló
ODBC kapcsolat külső adatbázishoz

Mágnescsík kódolás
Intelligens Smart kártya plugin
Érintésmentes RFID kódolás
Külső és belső RFID kódolási támogatás

Ingyenes frissítés
Automatikus frissítés fejlettebb változara

SDK Driver Nyomtatás/ Kódolás

Kártya/ Adatbázis/ Kódolás nézet
Szöveg szerkesztés

Kártyasablonok




