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*Identifique o que importa

Fabricante francês
 
Evolis incorpora o melhor do "Feito na 
França": qualidade, flexibilidade, 
e excelência.

30
% de nossa 

atividade global 
vem de soluções 

feitas sob medida

700
milhões de cartões 
personalizados por 

nossos clientes 
todos os anos 

lucro de 
84,4 

milhões de 
euros

7
filiais em todo 

o mundo

400
distribuidores
em 140 países

360
funcionários

Tornar possível identificar pessoas e 
vantagens - isso significa abrir-se para 
infinitas possibilidades.
Significa ajudar a criar um mundo mais 
aberto e seguro. Significa  possibilitar 
que cada um aproveite plenamente 
sua liberdade, desfrutando de mais 
flexibilidade, comodidade e harmonia.

É com isso em mente que nós 
desenvolvemos e produzimos nossas 
soluções de identificação e sistemas 
de personalização de cartões.
Essa capacidade de desenvolvimento, 
combinada com nossos know-how do 
mercado, é o que nos permite afirmar 
nossa posição como líder mundial hoje 
em dia.

Reconhecimento de todos 
e de tudo, para maior 
liberdade.
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SOLUÇÕES ADAPTADAS A 
TODOS OS MERCADOS 

Desenvolvidas e produzidas por nossa equipe, 
nossas soluções sáo adaptadas a cada setor,  
o que quer dizer que você pode produzir 
facilmente os cartões de identificação 
específicos de que precisa:

• GOVERNO
cartões de identificação, Cartões de Seguro 
de Saúde, carteira de habilitação

• EDUCAÇÃO
Cartões de estudantes,  cartões de 
identificação escolar

• FINANÇAS
Cartões bancários

• EMPRESA
Crachás para funcionários e visitantes

• ASSISTÊNCIA MÉDICA
crachás de profissionais da saúde,  crachás de 
pacientes

• TRANSPORTE
passes

• VAREJO
Cartões de fidelidade/vale-presente,  
etiquetas de preço

• HOTEL & LAZER
Etiquetas de buffet, ingressos para parques 
temáticos, chaves de quartos

Identificar pessoas e recursos que 
importam com facilidade.
A facilidade de uso e a qualidade de nossas soluções 
nos tornaram o líder em emissão instantânea de 
cartões personalizados. 

Conteúdo

Esse ponto forte 
também se baseia 
na série de produtos 
que oferecemos.

SOLUÇÕES OFERECIDAS

06 Emissão instantânea 14 Suporte sob medida

08 Personalização gráfica e elétrica 16 Soluções bancárias específicas

10  Impressoras versáteis de cartões profesionaies 18 Impressoras de cartões para quiosques

12 Soluções integradas de autoatendimento.

20 Fitas, cartões e kits de limpeza

22 Tablets eletrõnicos para coleta de assinatura
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SEGURANÇA
Os dados pessoais utilizados para personalizar os 
cartões continuam sob seu controle e não podem sair 
do seu sistema computacional.

ECONOMIA
Grande economia comparada à impressão terceirizada 
(sem pedido  mínimo, sem despesas de envio etc.) O 
equipamento necessário, dessa forma, rapidamente 
se paga.

IMAGEM DA MARCA
O serviço é visto de modo muito positivo por futuros 
portadores: sem espera, conveniente para substituir 
um cartão em uma emergência (perdido, roubado), 
produto final de alta qualidade.

RESPOSTA 
Imprimir assim que solicitado: cada cartão 
personalizado é entregue imediatamente a seu novo 
portador.

FLEXIBILIDADE
Sua solução está disponível par você utilizá-la como 
quiser. Você precisa oferecer diferentes designs de 
cartão? Tem informação nova para adicionar? Um 
único cartão para imprimir? Ou talvez, pelo contrário, 
você precise emitir  cartões em lotes? Tudo é possível.

Seus cartões, aqui e agora
Veja o que a emissão instantânea oferece: personalização 
e impressão de seus cartões em entradas, na hora.

Para uma 
vida mais  
fácil.

EMISSÃO INSTANTÂNEA
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Os dados podem ser 
gravados  em uma tarja 
magnética ou em  um chip 
de contato ou magnético.

Codificação 

Otimize a segurança do cartão
com películas de plástico 
específicas  e hologramas.

Segurança 

Prolongue a vida do 
cartão com filmes 
protetores.

Durabilidade 

Torne o cartão único e pessoal, 
individualmente ou em lotes com base 
em sua base de dados (foto, nome, data etc.).

Dados pessoais 

Tenha exatamente o design 
que imaginou 
(impressão colorida/monocromática, 
de um lado só/dois lados, textos, fotos, 
logos, QR codes etc.).

Design

Inúmeros possibilidades para  
personalização
Nossas soluções envolvem diversas tecnologias. Eles 
podem customizar  um cartão completamente e dar a ele 
todos os recursos  que você escolher. E em apenas alguns 
segundos.

Diversas opções de 
personalização que 
podem ser perfeitamente 
combinadas entre si. 

PERSONALIZAÇÃO  
GRÁFICA E ELÉTRICA
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O QUE AS TORNA DIFERENTES?
O nível de personalização, o volume de impressão, 
e o tempo de vida do cartão.

Para determinar suas necessidades, faça a si mesmo 
estas três perguntas:
Quais elementos de personalização deve ser aplicados 
aos cartões para seres emitidos? Quantos cartões 
você estima imprimir por ano? Quanto tempo eles 
precisam durar?

O QUE TODAS TÊM EM COMUM?
A facilidade de instalação e uso, e sua 
escalabilidade.

Independentemente da solução escolhida, você 
certamente tomará a decisão certa. Nossas 
impressoras se integram com todos os sistemas de 
informática e são muito intuitivas de usar. 

Você precisa de recursos superiores de segurança 
para seus cartões?  Maior capacidade de emissão?
Ou um novo recurso? Nossas soluções se 
desenvolvem com suas necessidades graças 
às diversas opções que podem ser instaladas 
diretamente no site. Essa escabalbilidade garante o 
ótimo custo-benefício de sua solução Evolis.

Personalização e impressão de  
cartões em segundos
Impressoras de cartões,  das soluções mais simples às 
mais avançadas.

IMPRESSORAS VERSÁTEIS DE CARTÕES 
PROFISSIONAIS

10



EDIKIO 
DEDICADOS A NEGÓCIOS DE 
VAREJO E À INDÚSTRIA HOTELEIRA E 
DE RESTAURANTES.

Solução criada especialmente para  
necessidades de etiquetas 
específicas: 

 •  Software com templates de etiqueta 
de preço e de buffet

 •  Cartões pretos fáceis de usar para a 
indústria de alimentos com fita de 
impressão branca. Outras opções de 
cartões e fitas disponíveis.

 •  Grande variedade de acessórios 
opcionais para uma organização 
atraente das etiquetas.

BADGY 
PARA TODOS OS 
ESTABELECIMENTOS PEQUENOS E  
DE MÉDIO PORTE

Solução versátil para imprimir todos 
os seus cartões com poucos cliques:

•   Grande variedade de templates, 
disponíveis por meio de software 
especial e a biblioteca de cartões 
online.

•  Muitos usos possíveis: crachás de 
funcionários, cartões de alunos, 
cartões de sócios, cartões-fidelidade 
etc.

Soluções 
acessíveis e 
práticas.

Tudo está incluído!
Pela nossa experiência na área, observamos que muitos 
profissionais estão usando meios amadores para criar 
seus crachás e etiquetas, normalmente por falta de uma 
solução alternativa prática e acessível. 

Então como podemos ajudá-los a deixar esses itens 
simples e profissionais?  
É assim que nossas soluções integradas surgiram.

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

12



Formado por especialistas em pré-vendas, gerentes 
de projetos, e técnicos protótipos, nossa equipe de 
especialistas trabalha para nossos clientes de todo o 
mundo criando todas as adaptações necessárias para 
realizar seus projetos: 

• CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

• CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS

• FERRAMENTAS DE FIRMWARE

• FERRAMENTAS DE SOFTWARE

• CONSUMÍVEIS NOVOS

Além de desenvolver soluções padrão, atendemos 
os projetos mais específicos, dentro de nossas 
possibilidades. 

É esse espírito de start-up que permite inovar e 
conduzir todos os projetos confiados à equipe. E 
quando você combina isso com a força comercial e 
industrial de um grupo como a Evolis, o que parecia 
impossível se torna possível. 

30% de nosso 
lucro global está 
relacionado à 
realização de  
projetos 
completamente 
sob medida.

A agilidade de ums start-up, a força de 
um grupo internacional 
Sua prontidão e responsividade excepcionais para 
atender às suas necessidades - esse é o ponto forte de 
nossa equipe dedicada a projetos sob medida. 

SUPORTE SOB MEDIDA
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+ de 
1500

instituições
financeiras

50
países

+ de 
90 000

impressoras entregues

Para cumprir essa missão, colaboramos com 
parceiros-chave na emissão instantânea 
de cartões de pagamento (integradores de 
sistema, publishers de software, fabricantes de 
cartões etc.) de todo o mundo. 
 
As impressoras de cartões Evolis representam 
o maior número de impressoras instaladas em 
agências bancárias.  
Isso nos torna o líder nesse mercado.

Respondendo aos desafios dos 
bancos para a  emissão instantânea  
de cartões bancários
Nosso conhecimento nos permite oferecer uma 
variedade de bancos que é perfeitamente adaptada 
às necessidades específicas desse mercado, e assim 
realizar com sucesso todos  os projetos de emissão 
instantânea de cartões de banco.

As impressoras de cartão Evolis oferecem um nível 
muito alto de responsividde e personalização para a  
criação de todos os tupos de cartões de banco que, 
amanhão, estarão nas mãos dos clientes.

Uma variedade de bancos  
perfeitamente adaptada 
para as necessidades 
desse mercado. 

SOLUÇÕES BANCÁRIAS ESPECÍFICAS
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•  O Evolis Premium Suite, o software para gerenciar 
com facilidade e configurar as impressoras Evolis.

 •  Software de personalização de cartões para todos os 
mercados.

•  O software comercial varia de produção de cartões 
personalizados e etiquetas.

•   Kit de Desenvolvimento de Software (SDK), a caixa 
de ferramentas para desenvolvedores e integradores.

Desde o gerenciamento da 
impressora à personalização 
de cartões, o software da 
Evolis garante as melhores 
condições de uso.

Experiência do usuário como prioridade
As equipes Evolis desenvolvem as soluções de software de 
modo que você possa se beneficiar de nossos produtos em 
condições ideais.

As soluções de software Evolis são voltadas à experiência do 
usuário e também feitas para facilitar a integração 
de nossos produtos em todos os sistemas de TI. Isso quer 
dizer que elas se encaixam perfeitamente com os 
aplicativos que nossos clientes já têm integrados e ajudam a 
criar um ambiente de trabalho otimizado e intuitivo.

FERRAMENTAS DE SOFTWARE

Para oferecer uma ótima experiência ao cliente, 
esses terminais podem oferecer um serviço para 
emitir cartões de qualquer tipo. É onde a Evolis 
entra: nossas variadas soluções dedicadas podem 
ser adaptadas a todas as necessidades, dependendo 
da autonomia, restrições de integração exigidas e o 
nível de personalização de cartão desejada.

Para um serviço disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana
Cada vez mais setores estão vendo os benefócios dos  
terminais de autoatendimento. Como pontos reais de 
contato com clientes, eles possibilitam aumentar a 
qualidade do serviço oferecido e a racionalizar certos 
custos operacionais.

IMPRESSORAS DE CARTÕES PARA 
QUIOSQUES DE AUTOATENDIMENTO
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Prestamos muita atenção aos 
materiais usados em nossos 
acessórios. Isso nos permite 
satisfazer os mais altos requisitos em 
termos de segurança de dados para 
cartões codificados, higiene e 
respeito pelo meio ambiente.

Ao escolher produtos que levam a etiqueta  
Evolis High Trust®, você garante uma excelente 
qualidade de impressão e a vida útil de sua 
impressora Evolis.

Um acessório, mas não menos essencial
Dê o toque final a seu cartão com o acessório certo, 
dependendo da função desejada:

•   Torne o uso corriqueiro do cartão mais fácil e proteja-o 
com um suporte para cartão, proteção, fita, clipe, cordão 
retrátil etc.

•   Melhore a apresentação do cartão em seu ambiente: 
caixa, suporte, grampo, especialmente para a indústria 
alimentícia etc. 

ACESSÓRIOS 

SEGURANÇA
Aplique o nível de segurança 
adequado para seus cartões.

MANUTENÇÃO
Cuide de sua impressora para 
otimizar sua performance com a 
ajuda de kits de limpeza.

DESIGN 
Formato e cor de cartão, cor de 
impressão... o único limite é sua 
criatividade!

PROTEÇÃO
Faixas específicas para aumentar a 
durabilidade de seus cartões.

Personalizar. Proteger. Manter
Estas são as três funções dos consumíveis da 
Evolis High Trust®.
Com mais de 150 cartões, faixas e produtos de kit de 
limpeza, nossa gama de consumíveis abre uma enorme 
variedade de possibilidades.

FITAS, CARTÕES E 
KITS DE LIMPEZA  
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Muitos procedimentos 
exigem assinaturas feitas a 
mão, como é o caso de 
contratos ou do manuseio  
de um cartão de banco, por 
exemplo.

Os tablets de assinatura eletrônica são seguros e 
fáceis de usar. Eles oferecem diversas tecnologias de 
tablet e soluções de sfotware para facilitar e proteger 
o processo de assinatura eletrônica. Em especial:

•   Captura da assinatura em alta definição e de dados 
biométricos associados

•   Transferência criptografada avançada de dados para 
o computador

•   Automação do ciclo de vida do documento assinado: 
distribuição, manutenção e arquivamento.

Quando a assinatura feita a mão se 
torna digital
A assinatura feita a mão, uma prova da identidade 
do signatário, ainda é amplamente usada por muitas 
organizações. 
Ao optar por uma assinatura eletrônica para seus 
documentos, você combina a autenticidade e segurança 
de uma assinatura feita a mão com a facilidade de um 
processoo 100% digital.

TABLETS ELETRÔNICOS PARA COLETA 
DE ASSINATURA
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SEDE / EUROPA - ORIENTE MÉDIO - ÁFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine ZI Angers-Beaucouzé 
49070 Beaucouzé - FRANCE 
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA 
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

LATIN AMERICA 
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA PACIFIC 
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evolisasia@evolis.com

CHINA 
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA 
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com


