
Szybki i łatwy sposób tworzenia 
doskonale prezentujących się kart 

Zebra® CardStudio to profesjonalny 
pakiet oprogramowania do 
projektowania i wydawania kart. 
Jego obsługa jest bardzo prosta 
i każdy użytkownik jest w stanie 
nauczyć się jej w mgnieniu oka. 
Niezależnie od tego, czy tworzysz 
proste, czy też złożone projekty, 
znajdziesz odpowiednią wersję 
CardStudio do każdego zastosowania 
wśród oferowanych edycji: Classic, 
Standard i Professional.

Oprogramowanie CardStudio, które 
jest zgodne ze wszystkimi aktualnymi 
modelami i starszymi drukarkami 
kart fi rmy Zebra, umożliwia szybkiei 
efektywne projektowanie, kodowanie, 
drukowanie i łączenie z bazami danych.

Dostępne łatwe aktualizacje
i wersja demo

Chroń swoją inwestycję, korzystając z 
aktualizacji opartych na programowych 
kluczach licencyjnych – niepotrzebne 
są klucze i inne rozwiązania sprzętowe. 
Możliwa jest aktualizacja edycji Classic 
i Standard do wersji Professional.

Jako opcja dostępne jest też 
rozszerzenie FaceSnap do 
automatycznego kadrowania 
i optymalizacji obrazów przed 
wydrukowaniem. 

Aby pobrać wersję demo lub 
zaktualizować oprogramowanie, 
odwiedź www.zebra.com/cardstudio

CardStudio nadaje się idealnie 
do takich zastosowań jak:

• karty identyfi kacyjne
• kontrola dostępu
• karty sklepowe i lojalnościowe
• kluby i organizacje
• szkoły i biblioteki
• identyfi katory dla gości

Ekonomiczne rozwiązania:

• klucz programowy dla stacji 
roboczej jednego użytkownika

• nowy system zarządzania 
licencjami programowymi
w sieci

• dostępne jako część zestawu 
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EDYCJE CARDSTUDIO
Obsługiwane języki

• angielski
• francuski
• niemiecki
• włoski
• portugalski
• hiszpański
• duński

• czeski
• koreański
• japoński
• chiński 

tradycyjny
• chiński 

uproszczony

Minimalne wymagania systemowe

• Komputer zgodny z IBM® PC z 
mikroprocesorem  Pentium® i 
minimum 512MB RAM (zalecany 1GB)

• System operacyjny Microsoft® 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 lub Windows 8

• Miejsce na dysku: 250MB z częściową 
instalacją obrazów clip-art lub 400MB 
z pełną instalacją obrazów clip-art 

• Mysz lub inne urządzenie wskazujące 
zgodne z systemem Windows

• Napęd CD-ROM 8x lub szybszy

• Dostęp do Internetu wymagany 
w celu aktywacji programowego  
klucza licencyjnego 

• Dostęp do sieci wymagany w celu 
instalacji i używania sieciowych edycji 
klucza licencyjnego

• Licencje programowe dostępne 
w edycjach dla 1, 5, 10 i 20 
jednoczesnych użytkowników. 
Liczba jednoczesnych użytkowników 
z sieciowymi edycjami kluczy 
licencyjnych nie podlega sumowaniu

Pełną listę wszystkich obsługiwanych 
urządzeń peryferyjnych do tworzenia kart 
i wprowadzania danych oraz dodatkowe 
informacje można znaleźć na stronie 
www.zebra.com/cardstudio

 Classic Standard Professional

Edycja demo do pobrania Tak Tak Tak

PROJEKTOWANIE

Obsługa projektów w pełnym kolorze, 
karty dwustronne Tak Tak Tak

Pobieranie obrazu 
(VFW, TWAIN, WIA, DS, FILE) Tak Tak Tak

Projekty kart oparte na różnych układach Nie Nie Tak

Menedżer obrazów clip-art Nie Tak Tak

Druk zmiennych danych (data, godzina, 
liczniki, konkatenacja, dane z klawiatury) Tak Tak Tak

Szybkie projektowanie kart Tak Tak Tak

Rozszerzenie FaceSnap Nie Opcja Opcja

KODY KRESKOWE

Kody jednowymiarowe – Code 39, 128 Tak Tak Tak

Kody jednowymiarowe – wszystkie Nie Tak Tak

Kody dwuwymiarowe Nie Tak Tak

KODOWANIE

Kodowanie paska magnetycznego (ISO, JIS) Tak Tak Tak

Kreator do kodowania stykowych i 
zbliżeniowych kart chipowych Nie Nie Tak

BEZPIECZEŃSTWO

Panel podpisu, obsługa danych 
biometrycznych, zabezpieczenia  
oparte na logowaniu

Nie Nie Tak

BAZY DANYCH

Importowanie danych w formacie 
Excel® i CSV Nie Tak Tak

Łączność z bazami danych Access®,  
interfejs ODBC – wszystkie bazy danych Nie Nie Tak

Widok edycji bazy danych i warunkowe 
drukowanie układu z bazy danych Nie Nie Tak

PRACA W SIECI

Obsługa druku sieciowego Tak Tak Tak

Opcjonalnie klucz licencji sieciowej  
dla wielu użytkowników Nie Tak Tak

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
©2014 ZIH Corp. Wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy ZIH Corp. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. IBM jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pentium jest 
zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel i Access są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

www.zebra.com 12612L-P Rev 2 (02/14)Nie wyrzucaj – oddaj na makulaturę!

Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej 
ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 38 01 900 Fax: +48 22 38 01 901 E-mail: warsaw@zebra.com Web: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA
Centrala EMEA: Wielka Brytania
Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy Bliski Wschód i Afryka: Dubaj, RPA 


