Datacard® CardWizard® Issuance Software
Software de emissão instantânea ou centralizada de cartões

O software de emissão

Aumente a receita do seu programa de cartão de crédito ou débito
instantaneamente

Datacard® CardWizard®

Software de emissão Datacard® CardWizard® é a solução mais vendida no mundo para emissão

é a solução mais vendida
no mundo para emissão
instantânea de cartões de
crédito, débito, private labels
e pré-pagos.
Os recursos principais
incluem a emissão de cartões
compatíveis ao padrão EMV®,
bem como a personalização
de dispositivos móveis

instantânea de cartões de crédito e débito Visa® and MasterCard®. Milhares de bancos, lojas,
financeiras e serviços de bureau usam o software CardWizard para diferenciar suas marcas em
mercados altamente competitivos. O cliente pode solicitar o cartão e, em questão de minutos
sair da agência ou loja com um cartão personalizado, definitivo e desbloqueado.

Emissão instântanea, Vantagens Instantâneas
A emissão instantânea de cartões definitivos e desbloqueados, proporciona aos bancos,
financeiras, varejos, bureaus e outros emissores de cartões benefícios mensuráveis, incluindo:
• Uso imediato do cartão. Proporciona aos clientes mais conveniência e a possibilidade de
poder comprar na hora com os cartões de crédito e débito já desbloqueados.
• Atrair e reter clientes. A emissão instantânea de cartões personalizados atende a crescente
demanda dos consumidores por soluções rápidas e customizadas. Por exemplo, a reemissão
emergencial de cartões pode ser feita instantaneamente nas agências.
• Melhore os relacionamentos. A emissão de cartões no próprio local proporciona a
oportunidade ideal para construir relacionamentos com os clientes. Use o tempo gasto
anteriormente para entender melhor as preferências e fazer o cross-sell de outros produtos e
serviços.
• Aumente a rentabilidade. Maiores índices de ativação e uso imediato do cartão melhoram a
lucratividade. Economize em follheteria e custos de correio. E ainda existe a possibilidade
de cobrar tarifas extras pelos cartões altamente personalizados.

LIDERANÇA EM EMISSÃO INSTANTÂNEA
Por que o CardWizard® é a primeira escolha em todo o mundo?
Uma solução de emissão completa e
comprovada
• Emissão instantânea e /ou centralizada
• Personalização Embossada ou Termo
(flat)
• Personalização do cartão e aplicação de
fundo
• Compliance na emissão de cartões
com chips Contact/contactless e EMV®
• Ampla gama de formatos – dispositivos
móveis, chaveiros entre outros.
•Criptografia end-to-end de segurança
comprovada
• Seleção completa do PIN e
capacidades de re-PIN
• Fácil integração aos sistemas de
gerenciamento de cartões
• Relatórios de gestão e ferramentas
administrativas
• Compliance com as recomendações de
segurança para emissão instantânea da
VISA® e MasterCard®
• Auditada Compliance com PCI
• Suporta vários idiomas

Grupo Datacard oferece tudo que você precisa para um programa produtivo e
rentável de emissão instantânea, incluindo serviços de consultaria, software,
personalização de sistemas, suprimentos e suporte. O CardWizard é destaque do
portfólio e também o software de emissão instantânea mais vendido no mundo.
• Simples e seguro. CardWizard atende plenamente e muitas vezes excede as
expectativas do cliente pela facilidade de uso, conformidade e flexibilidade.
Uma interface de usuário intuitiva minimiza a necessidade de treinamento. E
várias características físicas e lógicas garantem forte segurança.
• Facilmente configurado. O CardWizard se integra perfeitamente com uma
ampla gama de sistemas de emissão de cartões da Datacard® e impressoras
utilizadas para emissão instantânea. Oferecemos sistemas de cartões
“embossados” (em relevo), termo (flat), cartões com chip em compliance com
EMV® e muito mais. Podemos configurar uma solução completa, perfeitamente
alinhada com a forma que sua empresa e seus clientes preferem fazer negócios.
• Segurança comprovada. O CardWizard está em compliance com PCI PA
- DSS e atende os requisitos de segurança para emissão instantânea da Visa® e
MasterCard®.
• Relatórios de gestão e ferramentas administrativas. O software permite
gerar relatórios com visão completa sobre os detalhes da seu programa de
cartão. Também gera relatórios para usuários individuais ou agências - ou
para todos os usuários e as agências. Ferramentas administrativas fáceis de usar
facilitam as auditorias, mapeamento dos suprimentos e muito mais.
• Aumento de produtividade. Bancos, financeiras e varejistas podem mensurar
o aumento de produtividade ao reduzir ou eliminar o rastreamento manual dos
cartões emitidos.

UMA GAMA COMPLETA DE SISTEMAS DE EMISSÃO DE CARTÕES
CardWizard é compatível com a ampla gama de sistemas de emissão de cartões e impressoras. Oferecemos o sistema que sua empresa
precisa para produzir cartões”embossados” ou flat (termo) com opções de tarjas magnéticas, chips, impressão “indent” e muito mais.
Sistema de personalização
Datacard 150i

Impressora
Datacard FP65i

Impressora
Datacard FCP 20/20

Sistema de emissão de
cartões Datacard SE48

Sistema de emissão de cartões
Datacard DC315GX-FR

MÉTODO DE IMPRESSÃO
	Sublimação direct-to-card		

X			

	Sublimação retransferência			
	Embossing

*

X		

X			X

X

TIPOS DE CARTÃO
Cartão branco em branco		
	Pré-impresso

X

	Pré-embossado		

X

X		

X

X

X

X

X

BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA
	Impressão over-the-edge			
Cartões fisicamente alterados

X

Impressão full collor		

X		

X		
X

X

X

X		

OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO					
Codificação de tarja magnética

X

X

X

X

X

Contact/contactless smart card

X

X

X

X

X

	Impressão de gráficos		

X

X

	Dual topping				
	Impressão “indent”

X

*

X		

X

X

X

X

X

X

X

	Módulo cartões rejeitados c/ trava		

X

X

X

X

	Acesso protegido por senha			

X

X

*

	Trava Kensington®		 *

X

X

FEATURES DE SEGURANÇA
Hardware c/módulo p/ travamento

	Tarja magnética apagada nos erros		

X			

Codificação e auditoria de cartão		

X			

Criptografia de dados		

X

X

	Multi hoppers					
Conexão “single wire”			

X (até 15)

X		

X

APROVAÇÕES DE AGÊNCIAS
Compliance com RoHS		

X

X

X

X

Certificado pela CE		

X

X

X

X

* = feature opcional

Para saber mais sobre a conectividade do software
CardWizard com outros hardware da Datacard, favor
contactar o distribuidor local.

Uma solução completa para cartão com chip compatível com o padrão iEMV®
O software CardWizard é totalmente compatível com as normas EMV® para cartões
com chip e suporta Multos®, GlobalPlatform, Java® e smart cards locais. Uma solução
de preparação de dados / KMS / HSM pode ser instalada juntamente com o software
CardWizard no Servidor Empresarial, possibilitando assim emissão rápida, eficiente e
segura de smart cards.
O CardWizard foi integrado com as principais soluções de preparação de dados EMV®,
incluindo o software de gerenciamento de emissão Datacard® Affina®, que foi instalado
em mais de 200 programas de smart card em todo o mundo. Esta integração com o
CardWizard permite ao software Affina criar um ambiente seguro, produtivo e altamente
focado no consumidor para a emissão instantânea. A solução integrada CardWizard –
Affina é ideal para emissão de cartões com chip compatíveis ao padrão EMV® e para
outros programas de smart cards.

DATACARD® CARDWIZARD® - SOFTWARE DE EMISSÃO INSTANTÂNEA

Aplicação de Host ou
Front-End

Sistema de emissão
de cartão

Estação
SuperC.A.T®
para re-PIN
(opcional)

AGÊNCIA TÍPICA
PCs rodando Componentes
de Cliente com PIN pads
conectados

Rede
TCP/IP

PC rodando CardWizard
no Servidor Enterprise
com Processador de
Segurança opcional

Processador de rede
Sistema de Host

O diagrama acima mostra os componentes de uma típica instalação de emissão instantânea na agência. Especificações de hardware e software podem variar dependendo das
necessidades e requerimentos.

Componentes padrão do CardWizard Software

Componentes opcionais do software CardWizard

Componente Cliente. Escolha a partir das três opções de
componente.
1. Padrão – Permite inserir informações para emissão,
PIN e re-PIN.

Photo Wizard. Esta feature opcional suporta câmeras
digitais, pads para assinaturas e impressora de fotos. Isto
permite aos usuários nas agências rapidamente capturar
fotos e assinaturas e imprimí-las nos cartões como parte do
processo de emissão instantânea.

2. Integrado – Recupera dados de um banco de dados
de gestão de cartões e elimina a necessidade de
entrada manual de dados.
3. Incorporado – permite que uma aplicação existente no
desktop do cliente possa recuperar informações e
enviar ao software CardWizard para a emissão e
cartões e PINs.
Componente de Administração. CardWizard oferece
uma variedade de ferramentas administrativas que permite
aos usuários autorizados facilmente monitorar e administrar
processo inteiro de emissão. Isto permite auditoria fácil e
rápida e ajuda a construir um ambiente altamente seguro para
emissão segura.
Componente Servidor Empresarial. Este componente
recebe e gerencia os pedidos administrativos e de clientes de
todas as localidades. As principais funções incluem produção
de cartão, registro, notificação, filas de produção (para
emissão centralizada de cartões) e armazenamento de base de
dados.
Componente SuperCMC. Este componente é uma essencial
ferramenta para gerenciar a rede de sistemas de emissão de
cartão, como impressoras de cartão e embossadoras. Ele
monitora e reporta uma ampla gama de funções, incluindo
criptografia e tratamento de erros.
Componente Key Manager. Chaves e tabelas financeiras
são criadas, transmitidas e salvas no sistema através do
Componente Key Manager. Uma vez que uma chave ou
tabela é inserida e salva, esta é criptografada e armazenada
no HSM. Se as chaves já estiverem em um HSM existente,o
CardWizard pode usar estas chaves para calcular valores,
como PIN offsets e CVV/CVC.

PIN Wizard. Nos casos em que o cartão não está
sendo usado, esta feature opcional permite aos usuários
proporcionar aos portadores dos cartões a opção de selecionar
o PIN. Esta feature também pode emitir e ativar cartões préembossados / plásticos codificados e suporta o processo de
re-PIN de cartões quando o offset é armazenado no host.
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IDWizard. Isto dá aos operadores a capacidade de verificar
a identificação do cliente no caixa e estabelecer plataformas
para as estações com o IDWizard. Os portadores do
cartão simplesmente passam o cartão e digitam o PIN para
confirmar sua identidade. O IDWizard pode ser integrado
à agência ou à aplicação de host ou usado para recuperar
dados do cliente a partir do banco de dados central e exibir
na estação de trabalho. Isto permite um processamento mais
eficiente das transações dos clientes.
ChipWizard. Emissores de cartão que buscam simplificação
na emissão de cartões com chip podem usar esta feature
para agilizar a preparação de dados. Esta feature suporta
a personalização de praticamente qualquer tipo de chip no
mercado e faz interface com o software de gerenciamento
de emissão, o Affina, bem como com outros softwares de
peparação de dados EMV.
Perso-to-Go. Esta feature opcional permite às instituições
financeiras convenientemente personalizar serviços
móveis, chaveiros e adesivos de contato na agência para
pagamentos NFC (near field communications). Esta feature
também suporta ativação instantânea, assim o dispositivo
personalizado pode ser usado imediatamente para compras
sem contato no ponto de venda.
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