Vse za
identifikacijo
in varnost

www.idshop.si

ID Shop je proizvodno in prodajno usmerjeno podjetje, ki
pozornost posveča iskanju pravih rešitev za različne sisteme.
S svojo kreativnostjo in znanjem stremi k temu, da strankam
ponuja optimalne rešitve glede na njihove potrebe in želje.

Z OPERATIVNEGA VIDIKA JE PODJETJE ORGANIZIRANO V
DVE MED SEBOJ TESNO POVEZANI PODROČJI:

IDENTIFIKACIJA

VARNOST

ZAUPANJA
VREDNE REŠITVE

www.idshop.si
www.sistemi-zaklepanja.si

ZAKAJ IZBRATI
ID SHOP?

Prepoznavna kvaliteta in zanesljivost
proizvodov ter storitev.
Prilagodljive rešitve glede na potrebe
naših kupcev.
Inovativnost kot eden izmed
ključnih dejavnikov poslovanja.

PROJEKT
KRKA
Farmacija

Identifikacija zaposlenih

IDENTIFIKACIJA

PROJEKT
LJUBLJANSKI
POTNIŠKI
PROMET
Transport

Izdaja kartic na licu mesta

IDENTIFIKACIJA

PROJEKT
NESTLÉ
Prehrambena
industrija

Personalizirane rešitve

IDENTIFIKACIJA

PROJEKT
KONTROLA
ZRAČNEGA
PROMETA
Državni
sektor

Kombinacija varnosti in fleksibilnosti

VARNOST

PROJEKT
ACRONI
Proizvodni
objekt

Celovita rešitev pristopa

VARNOST

PROJEKT
BANKA
SLOVENIJE
Bančništvo

Zaščiten sistem zaklepanja

VARNOST

PROJEKT
TERME
PARADISO
Spa in
Wellness

Sistem darilnih kartic

LOJALNOST

PROJEKT
DULCIS
GOURMET
Veriga restavracij
BTC

Večnamenska kartica

LOJALNOST

PROJEKT
VVLP,
NIZOZEMSKA
Veriga pekarn

Zvestoba se izplača

LOJALNOST
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VSE ZA IDENTIFIKACIJO

DODATKI ZA KARTICE

Vse za identifikacijo
V današnjem času organizacije vse več pozornosti namenjajo varnosti v smislu identifikacije
zaposlenih in obiskovalcev. V podjetju ID Shop d.o.o. zato namenjamo veliko pozornosti iskanju
najprimernejših rešitev na tem področju.
Naša ponudba je zasnovana tako, da vam poleg tiska kartic lahko ponudimo tudi opremo in potrošni
material za potisk kartic, kartice in ostale RFID medije, dodatke za zaščito in nošenje kartic, imamo pa
tudi lastno proizvodnjo promocijskih ovratnih trakov in etuijev za kartice.

ETUIJI ZA KARTICE

JO-JO OBESKI

OVRATNI TRAKOVI

PRIPONKE

06

DODATKI ZA KARTICE

VSE ZA IDENTIFIKACIJO

www.idshop.si

DODATKI ZA VAROVANJE
IN NOŠENJE KARTIC
Identifikacijske kartice morajo biti
primerno zavarovane in hkrati
vedno pri roki. Kakovostna lastna
proizvodnja trdih etuijev za
identifikacijske kartice dopušča
možnost, da so identifikacijski
dodatki izdelani po vaših željah in v
skladu s podobo vaše organizacije.
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VSE ZA IDENTIFIKACIJO

OVRATNI TRAKOVI

PROMOCIJSKI
OVRATNI
TRAKOVI

Odlično
marketinško orodje
na konferencah, festivalih, seminarjih in športnih prireditvah. Služijo lahko kot promocija vašega podjetja,
darilo za poslovne partnerje in omogočajo praktičen način nošenja akreditacij, identifikacijskih kartic,
ključev, USB ključev ali mobilnih telefonov ter pomagajo pri identifikaciji in prepoznavnosti vaše organizacije.

OVRATNI TRAK

PO VAŠIH
ŽELJAH

Nudimo pester izbor enobarvnih ali potiskanih trakov, različnih
dizajnov, barv, materialov in zaključkov. Po želji natisnemo
logotip, slogan, prepoznavne barve vašega podjetja in tako
se celostna podoba vaše organizacije odraža tudi na ovratnih
trakovih, ki jih lahko uporabljate za različne namene.

Prednost sublimacijskega tiska je v njegovi izjemni
obstojnosti, visoki ločljivosti in živih barvah, ki ne zbledijo in
se pri pranju ne razbarvajo. Tehnika omogoča obojestranski
potisk v vseh možnih barvah. Sublimacija omogoča tiskanje
po celotni površini izdelka pri čemer barve prodrejo globoko
v strukturo materiala, zato ne gre le za površinsko barvanje.
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TEHNIKA TISKA

SUBLIMACIJSKI
TISK

REŠITVE ZA DOGODKE

VSE ZA IDENTIFIKACIJO

www.idshop.si

Zapestnice, XXL akreditacije
Hitra in učinkovita identifikacija je potrebna tudi na različnih sejmih, konferencah, seminarjih, koncertih,
festivalih ipd. Prepustite nam, da z akreditacijami ali zapestnicami poskrbimo za identifikacijo in
razlikovanje med prireditelji, organizatorji, obiskovalci in razstavljalci.

AKREDITACIJE
Akreditacije lahko opremimo s fotografijo,
kodo, brezkontaktnim čipom ipd. Možna je
izdelava XXL akreditacije na kateri je podoba
vaše organizacije še bolj razvidna, hkrati pa
je na njej dovolj prostora tudi za predstavitev
vaših pokroviteljev.

ZAPESTNICE
Tyvek - papirnate ali Vynil – plastične zapestnice:
ekonomične, vzdržljive, vodoodporne in odporne
proti trganju s posebnim patentom zapiranja. Izredno
močne, a še vedno udobne za nošenje. Na voljo v
različnih barvah, prilagojene različnim dogodkom,
lahko se koristijo tudi kot vstopnice.
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VSE ZA IDENTIFIKACIJO

IMENSKE PRIPONKE

Profesionalne imenske
priponke ID Shop
ID35 SERIJA

ID30 SERIJA

ID20 SERIJA

ID15 SERIJA

PREDNOSTI

IMENSKIH PRIPONK
ID SHOP
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• Oblikov ne s celostno podobo vaše organizacije
• Bogat nabor imenskih priponk
• Širok spekter barv
• Modularna zasnova
• Različne tehnologije pripenjanja
• Enostaven potisk in vstavljanje papirnih vstavkov
• Programska oprema

IMENSKE PRIPONKE

MAGNETNI SISTEM

PRIPENJANJA
Naš megnetni sistem pripenjanja je
praktičen in zanesljiv, brez kakršnih
koli nevarnosti poškodbe oblačil.

• Imenske priponke so sestavni del vsake organizacije,
ki ima pri svojem delovanju opravka s strankami.
• Moderno oblikovane in izdelane iz najbolj kakovostnih
materialov.
• Pripomorejo k prefinjeni upodobitvi celostne podobe
vaše organizacije.

VSE ZA IDENTIFIKACIJO

www.idshop.si

Edinstvena in učinkovito zasnovana tehnologija
pripenjanja preprečuje odpenjanje in rotacijo priponke.
Kljub izjemno močnemu oprijemu sistem omogoča, da
imensko priponko hitro in enostavno odstranite ter jo
uporabljate znova in znova. Zaradi različitih potreb vam
ponujamo dva različito močna sistema magnetnega
pripenjanja (magnet in super-magnet).

Različni načini pripenjanja:

Igla

Magnet

Super magnet

www.imenske-priponke.si
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VSE ZA IDENTIFIKACIJO

TISKALNIKI KARTIC

Oprema za potisk
plastičnih kartic

Odlična
rešitev za
VSAKODNEVNO
TISKANJE
VSEH VRST
plastičnih
kartic

PROFESIONALNA
RAVEN

NAPREDNA
RAVEN

STANDARDNA
RAVEN

OSNOVNA
RAVEN

ZAČETNA
RAVEN
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POTROŠNI MATERIAL

VSE ZA IDENTIFIKACIJO
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TISKALNIKI
ID Shop tiskalniki kartic nudijo širok razpon
rešitev na področju potiska in personalizacije
plastičnih kartic. Omogočajo vam samostojno
izdelavo identifikacijskih kartic, kartic za kontrolo
pristopa, članskih izkaznic, kartic zvestobe ipd.,
obenem pa vam prihranijo čas, zmanjšajo stroške
in povečajo varnost

Potrošni
material
KARTICE
RIBONI
ČISTILNI SETI

PROGRAMSKA OPREMA
CARDPRESSO za otročje lahko oblikovanje in
tiskanje plastičnih kartic je priložena vsakemu
tiskalniku. Omogoča uporabo programske opreme
brez kakšnega koli zahtevanega predznanja.

SVETOVANJE IN SERVIS
Za svoje delo prevzemamo odgovornost
in se vedno trudimo najti najprimernejše
rešitve glede na strankine potrebe in želje,
odlikujeta pa nas tudi odzivna podpora in
kvaliteten servis tiskalnikov kartic.

Termotransfer tisk

Retransfer tisk

RAZLIKE MED TERMOTRANSFER IN
RETRANSFER TEHNOLOGIJO TISKA
Termotransfer oz. direktni tisk
je najbolj pogosta tehnologija pri
namiznih tiskalnikih plastičnih
kartic. Direktna tehnologija pod
temperaturo z glavo tiskalnika
prenaša grafiko iz ribona na prazno
kartico. Ta tehnologija tiska ne
zagotavlja popolne pokritosti
kartice z grafiko ampak vedno
ostane zelo majhna nepotiskana
površina na robovih kartice.
Retransfer tehnologija je
dvostopenjski postopek tiska. V
prvi fazi glava tiskalnika termično
prenese celotno grafiko iz ribona na
transparenten film. V drugi fazi se
grafika s filmom prenese na prazno
kartico. Dejansko se v tem primeru
grafika nahaja med površino
kartice in transparentnim filmom.
Ta tehnologija zagotavlja 100%
pokritost površine kartice z grafiko.
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VSE ZA IDENTIFIKACIJO

MEDIJI

Kartice in ostali mediji
Obeski, kartice, zapestnice in nalepke se uporabljajo za različne namene:
za beleženje delovnega časa, sisteme kontrole pristopa ipd.
Mediji so na voljo v različnih tehnologijah, barvah in izvedbah (brezkontaktne (RFID) in kontaktne
(SMART) kartice), nudimo pa še dodatne možnosti potiska in personalizacije.

RFID brezkontaktne
Kartice

ČITALCI KARTIC

Kartice z magnetno
stezo hico, loco

Kontaktne čip
kartice

NFC brezkontaktne
kartice

TEHNOLOGIJE
• 125kHz
• Mifare/ DESFire
• Legic
• HID / Indala
• Hitag
• I-code
• UHF
• Hibridne kartice
• Pametne čip kartice
• NFC kartice
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SERVIS BIRO

VSE ZA IDENTIFIKACIJO

www.idshop.si

Potisk kartic
Plastične kartice zaradi svoje obstojnosti in večnamenske uporabnosti postajajo vse bolj priljubljeno
marketinško in poslovno orodje. Predstavljajo inovativen način poslovanja, dodano vrednost in
promocijo vašega podjetja.
ID Shop vam pomaga ustvariti kartice, ki se bodo razlikovale od ostalih zaradi edinstvenih lastnosti in
najvišjih standardov kakovosti.

POTISK PLASTIČNIH KARTIC
• Kartice zvestobe
• Darilne kartice
• Članske kartice
• Plačilne kartice za festivale
• Akreditacije
• Hotelske kartice
• Identifikacijske kartice
• Kartice za označevanje prtljage
• Sezonske kartice
• Vozovnice
• Kartice za kontrolo pristopa
• Kartice za beleženje delovnega časa

DODATNE IZVEDBE
• Podpisna steza,
• Scratch off folija,
• Hologram folija/nalepka,
• Personalizacija po želji

Izstopajte od drugih
S kartico posebnih oblik, 3D vizualnimi
učinki, barvnim jedrom, sijaj ali mat efektom
ali s kartico s fotografijo po svojem okusu.

Potisk na vse tipe kartic
Tiskamo na vse tipe ISO kartic z različnimi
tehnologijami (kartice s čipi, magnetno
stezo, RFID, NFC kartice…)

HITRA
DOBAVA
V 1-3 dneh od
potrditve dizajna,
so kartice že
pri vas.

CELOVITA STORITEV
• Grafično oblikovanje
• Proizvodnja in potisk kartic
• Personalizacija kartic, brošur, darilne embalaže
• Kuvertiranje in odpošiljanje
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VARNOST

Kako do učinkovitega
nadzora…
Da bi bilo vaše poslovanje še učinkovitejše in predvsem varnejše, vam v našem podjetju
ponujamo celovite rešitve na področju varnosti.

INOVATIVNE
REŠITVE

MEHANIKA
Vsaka pristopna kontrola se
prične z mehanskimi cilindri
in ključi. Z našimi cilindri pa
vam omogočamo še tako
zahtevne sisteme zaklepanja.

MEHATRONIKA
S sistemom mehatroničnih
ključavnic vam omogočimo
popoln in učinkovit nadzor, ki
brez dragega in zamudnega
ožičevanja omogoča
prihranek časa in denarja.

AIR-KEY
Je trenutno najbolj
inovativna rešitev na
področju pristopa, kjer s
tehnologijo NFC v mobilnih
telefonih odpiramo vrata.

ON-LINE
Celovit sistem za upravljanje in
popoln nadzor nad online kontrolo
pristopa, pravice pristopov
obiskovalcev, delovnim časom,
video nadzornim sistemom ter
mehanskim in mehatroničnim
sistemom zaklepanja.
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Vsestranska varnostna
rešitev za profesionalno
in enostavno uporabo.
Optimalna varnost
in impresiven
dizajn!

VARNOST

Več kot varnost

www.idshop.si

Tripodi
Uporabljajo se za nadzor dostopa oseb v določene
objekte ali na določene površine. So zanesljivi,
hitri in enostavni za uporabo. Dobro preizkušena
krmilna tehnika z lahkoto uravnava pretok tudi v
najbolj obremenjenih obdobjih dneva.
Prednosti:
Zložljivi drogovi v nujnih primerih (izhod v sili) •
Odpiranje pod pritiskom • Funkcionalnost, hitrost in
prilagodljivost • Enostavni za uporabo • Izdelani iz
robustnega nerjavečega jekla • Primerni za zunanjo
montažo • Dolga življenjska doba • Enostavna
namestitev (opcija na nedokončanih tleh).

Svetovanje & izvedba
Naši strokovnjaki pri svojem delu
sodelujejo tako rekoč z vsemi
gospodarskimi in javnimi ustanovami,
ki uporabljajo različne stopnje
sistemov pristopa. Zaradi specifičnega
znanja in prepotrebnih izkušenj smo
ustrezen sogovornik in sodelujemo
pri projektih že v fazi nastajanja. Naša
največja prednost je, da se s stranko
poistovetimo in poizkusimo prepoznati
problem, ga rešimo in na koncu opravimo
tudi kvalitetno in strokovno montažo.

Elektronska omarica za ključe
Pametna izbira za organizacije različnih
velikosti, ki imajo v obtoku večje
število ključev nad katerimi želijo
imeti pregled in nadzor. Glavni namen
je hramba ključev na enem mestu
in hkrati omogočiti dostop do njih le
pooblaščenim osebam.
Elektronska omarica za ključe
omogoča, da:
• zaposleni odklepajo omarico s svojo
ID kartico, na kateri je med drugim
zapisano do katerega ključa lahko
dostopa in v katerih časovnih okvirih.
• čitalec na omarici podpira različne
tehnologije in ga je možno integrirati z

vašim obstoječim sistemom kontrole
pristopa ali delovnega časa.
• administrator oddaljeno upravlja s
profili zaposlenih: določa pravice,
časovne okvirje, dostop do ključev ipd.
• podatki o dostopu do ključev
(uporabnik, čas prevzema, čas
vračila,…). se shranijo in omogočajo
natančen pregled nad kroženjem
ključev v organizaciji.
Trdno ohišje omarice zagotavlja
protivlomno zaščito tudi na
nenadzorovanih mestih. Vgrajen alarmni
sistem opozarja na nepooblaščene
dogodke v realnem času.
17
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VARNOST

Napreden
sistem pristopa
Integrirano povečevanje vrednosti mehanskih sistemov zaklepanja.
Elektronska
kljuka
Kontrola
delovnega časa

CELOVITE
REŠITVE
Možne kombinacije z
mehanskim,
mehatronskim
in on-line sistemom
zaklepanja!

Stenski čitalec

Izdelava in
izdaja kartic
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VARNOST
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Elektronska
omarica za ključe
Pametna kljuka
s panik drogom

Mehanski
sistem

Elektronski
ščit

Tripodi

Nove delovne prakse in zaposlovanja v sklopu varnosti pomenijo
nenehne spremembe in nadgradnje sistema fizičnega pristopa
zaposlenih in obiskovalcev v organizacijah. V ta namen morajo biti
varnostni sistemi v objektih in delovnih prostorih prilagodljivi in
prožni brez kakršnihkoli večjih posegov. Z mehatronskimi sistemi
zaklepanja si boste zagotovili vse to tudi brez nepotrebnega
izgubljanja časa in sredstev. Obstoječi mehanski sistem zaklepanja
lahko kadarkoli postopoma dopolnite oz. nadgradite z mehatronskim
sistemom brez kabliranja in na ta način povečate varnost.

PREDNOSTI
• Nizki stroški
• Raznolika ponudba komponent
• Neomejena fleksibilnost
• Inovativna zasnova
• Enostavna namestitev
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VARNOST

REŠITEV ZA KONTROLO PRISTOPA IN BOLJŠI
PREGLED NAD PRISOTNOSTJO ZAPOSLENIH
SISTEM OMOGOČA:
• Klik do informacij glede prisotnosti zaposlenih in
nadzora vhodov, kadarkoli in kjerkoli na svetu, na
kateremkoli računalniku ali pametnem telefonu.
• Dodaten varnostni element za vaše poslovne prostore.
• Upravljanje vstopa v objekt na daljavo.
• Dogodke in zgodovino dostopa je možno preprosto
natistniti v obliki poročila (obračun plač, nadur).
• Prilagodljiv sistem omogoča lastne nastavitve
po željah (gibljiv delovni čas, obvezna prisotnost,
obveščanje preko emaila ali SMS).
• Za posodobitve in vzdrževanje opreme poskrbimo
mi v okviru mesečnega pavšala in tako se lahko vi
posvetite vašemu delu.

IZJAVA
Sistem kontrole dostopa
SpaceID sem izbral, ker
sem večkrat odsoten na
poslovni poti in me zanima kaj se
dogaja v mojem podjetju. Nisem
pričakoval, da se bo s tem povečal
tudi dobiček, a se je. Zaposleni
dejansko dobijo drugačen odnos
do delovnega mesta.

SLAVKO RASPOTNIK

direktor (Rotoprint d.o.o.)

20

Posebnost aplikacije SpaceID je njena prilagodljivost
glede obsega uporabe; omogoča vam zakup
določenega št. prehodov, ki jih lahko sčasoma
dodajate glede na potrebe vašega podjetja.

VARNOST

www.idshop.si

SPACEID OMOGOČA PRIHRANEK VAŠEGA DENARJA
IN ČASA, SAJ SISTEM RASTE SKUPAJ Z VAMI.
PREDNOSTI SISTEMA:
• Višja produktivnost (povečanje pripadnosti zaposlenih vašemu podjetju).
• Ugled podjetja (povečanje prepoznavnosti vaše blagovne znamke).
• Varnost ter prihranek (all-in-one rešitev brez dodatnih stroškov).
• Inovativna zasnova (vsestranska varnostna rešitev za profesionalno in enostavno uporabo).
• Sistem primeren za različna področja uporabe (mikro, mala, srednja in velika podjetja in neprofitne organizacije).
• Program je prilagodljiv glede na želje uporabnika in panogo.

IZKORISTITE PRILOŽNOST
BREZPLAČNEGA

14-DNEVNEGA
TESTIRANJA
Prepričano smo, da se boste
tako sami prepričali in se pridružili
zadovoljnim uporabnikom. Vaše
popolno zadovoljstvo je naš cilj.

Spletna aplikacija za enostavno
in pregledno uporabo.

Upravljanje in pregled nad evidenco delovnega časa
in dostopi posameznikov do različnih prostorov.

ID Shop je proizvodno in prodajno usmerjeno podjetje v sklopu skupine IM ID Group, smo eno od
vodilnih podjetij na področju identifikacije in varnosti v Sloveniji. Imamo lastno proizvodnjo potiska
identifikacijskih kartic ter dodatkov za nošenje in zaščito kartic. V sklopu varnosti smo zastopnik
vrhunske tehnične opreme za kontrolo dostopa.
Kontaktirajte nas:

tel: 01 500 40 50

ali

email: info@idshop.si
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ID Shop skupina:
ID Shop d.o.o.
Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana
T. 01 500 40 50 F. 01 500 40 51 E. info@idshop.si W. www.idshop.si

Serbia

Slovenia

Switzerland

Naši partnerji:

Croatia

Kosovo

