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MĂRIMEA CARDULUI GATA
SAFE ZONE 
LĂȚIMEA BANDEI MAGNETICE, DISTANȚA DE LA MARGINĂ
CÂMP MINIMAL PENTRU COD DE BARE
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CERINȚELE CĂTRE MACHETELE CARDURILOR DIN PLASTIC

FORMATELE FIȘIERELOR:
Aspectele sunt acceptate în următoarele formate: 
cdr(nu mai mare decât versiunea 18), tiff, ai
Designul se pregătește în mărimele
Față - 91 mm * 57,2 mm
Veeso - 91 mm * 57,2 mm

Macheta este furnizată FĂRĂ colțuri rotunjite.
Pentru grafica vectorială - tot textul ar trebui convertit în curbe.
Pentru grafica raster - rezoluția 500 DPI, toate straturile sunt unite
într-unul singur strat.
Model de culoare CMYK.
Dacă în design se folosește negru, compoziția sa ar trebui să fie 78 77 69 90

Dacă macheta are numerotare, cod de bare, embosare - indicați locul
Dacă fontul numerotării nu este standard, fontul trebuie de trimis împreună cu macheta.
Pentru un cod de bare, baza este trimisă în exel.



Dimensiunile cardurilor din plastic 
Lățimea – 85,595 ± 0,125 mm
Înălțimea – 53,975 ± 0,055 mm
Grosimea – 0,76 ± 0,08 mm
Raza circumferinței în colțuri este de 3,18 mm

Culorile benzilor magnetice sunt diferite după cum urmează: HiCo – benzi negre

Banda magnetică este de 12,7 mm lățime și situată la o distanță de 4 mm de la marginea cardului.
Pe banda magnetică există trei piste pe care puteți pune această informație. În sistemele cu discount, sistemele de acces 
folosesc doar o singură bandă (de obicei cea de-a doua).

Cerințe pentru elaborarea machetelor.
Machetul trebuie să fie elaborat în Corel Draw (cdr, eps) ver.13 – 18
Toate culorile trebuie sa fie CMYK
Toate fonturile trebuie să fie convertite în curbe

Trebuie atașate fonturi de câmp cu valoare variabilă.
Fotografiile proprietarilor (pentru documente personalizate) sunt transferate sub formă de fișiere grafice raster, de 
exemplu: Sârbu.JPG
Lista de variabile (nume, prenume, patronimic etc.) trebuie să fie sub forma unui tabel Excel.
 
! Dacă machetul Dvs. corespunde cerințelor sus indicate putem trece direct la procesul de producere a cardurilor.

Cerințe pentru codarea cardurilor din plastic
Dacă cardul Dvs. are o bandă magnetică, specificați de care anume (Hi-Co sau Lo-Co)
Indicați câmpul pe care se va realiza imprimarea.
Fișierul pentru codare poate fi transmis in format Excel.

Cerințe pentru cardurile din plastic cu cod de bare
Pentru imprimarea codului de bare este necesar să indicați care cod se va folosi.
Fișierul pentru codare poate fi transmis in format Excel.


