
idekort kan tilbyde jer den komplette korthåndtering med alt
lige fra design af jeres kort til produktion og levering. Adgangs-
kort eller ID-kort trykkes på blanke hvide kort, men kan også
trykkes på kort med kontaktløs chip, magnetstribe eller stregkode.

Vi hjælper med alt fra design til konfiguration af jeres kort.
Kortene printes med 4 farvet termoprint med beskyttelses
overlay for bedste kvalitet og holdbarhed. Bruger I kort tiloverlay for bedste kvalitet og holdbarhed. Bruger I kort til
adgangskontrol, kan vi fremstille dem med kontaktløs chip
eller magnetstribe. Speciel indkodning eller nummerering af
chip og magnetstribe udføres også.

Vi tilbyder en komplet løsning som består af:
• Opsætning af kortlayout med jeres logo og/eller grafik
• Print med 4 farver på forsiden herunder, logo, grafik,
      personoplysninger som navn, titel, medarbejder-
   nummer og billede.
• Bagsiden printes efter jeres ønske i enten 4 farver eller
   sort, f.eks. med teksten “Fundne kort bedes afleveret til...”
• Tilbehør som kortholder, lanyard, keyhanger, clips eller
   yoyo kan leveres med til det enkelte kort.
• Vi pakker og sender til jeres adresse eller direkte til
   brugeren på få dage.   brugeren på få dage.

www.idekort.dk

Din totalleverandør af RFID, Plastikkort og
Korttilbehør – Nøglebrikker og Kortlæsere

ID-kort fra



Klar transparent kortholder
med fingerhak, til nem ud-
tagning af kortet

Mini yoyo med bælte-
clips og vinylstrop

Nøglesnor med
breakaway og
metal krog

Seleclips med
stærk vinylstrop

Proof til godkendelse
Når I har alle ønsker og krav på plads til jeres kort, vil vi før
produktionen sættes i gang, fremstille en prøve eller korrektur
som I skal godkende.

Prøven er et kort som er trykt med jeres layout, og det frem-
sendes som et foto i en e-mail eller fysisk med PostNord. På den
måde kan I se præcist hvad det er I bestillemåde kan I se præcist hvad det er I bestiller, før produktionen
går i gang.

Prøve kort leveres uden beregning.

Sådan bestiller du



Dette kort tilhører
Firmanavn

Aflever venligst
hos adressen:
Vejnavn 1, Post-
nummer og By

Dette kort tilhører Firmanavn

Aflever venligst hos adressen:
Vejnavn 1, Postnummer og By

Bagsidens udseende kan I også designe helt som I vil. Der kan f.eks. være en
tekst, som fortæller hvor det tabte kort bør afleveres, hvis det bliver fundet.
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Kortet kan vende vandret eller lodret, og I bestemmer alt om udseendet. Sæt kryds ud for
et forslag, eller se næste side hvis I ønsker at tegne jeres design på en blank skabelon.

Forslag til design
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Dit design


