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Heb je nog vragen, dan helpen we je graag verder. Telefoon: 050 579 00 84   

Design software voor pasjes, ook voor je labels en etiketten

Heb jij een cardprinter en wil je je eigen pasjes ontwerpen? Dat kan heel eenvoudig en snel 
met de design software cardPresso. Speciaal voor pasjes gemaakt en ook heel geschikt om 
bijvoorbeeld toegangspassen, betaalpassen of studentenkaarten te personaliseren. Maar net 
zo makkelijk in te zetten voor het ontwerpen van etiketten voor een labelprinter. DCP werkt er 
al jaren mee en kent de software door en door. Daarom krijg je van ons altijd cardPresso XXS 
bij aanschaf van een cardprinter of labelprinter. 

• Snel, eenvoudig en 
professioneel

• Gebruiksvriendelijk
• WYSIWYG
• Geschikt voor Windows en Mac
• Koppeling met externe 

database mogelijk
• Verschillende licenties

PROFESSIONEEL ONTWERPEN 
MET CARDPRESSO

DE VOORDELEN Super gebruiksvriendelijk

CardPresso-software is zeer geschikt om plastic passen te personali-
seren of te voorzien van een eigen ontwerp. Door de handige interface 
met duidelijke icoontjes ontwerp je stap voor stap je eigen toegangs-
passen, betaalpassen of studentenkaarten. Je kunt je eigen achtergrond-
afbeelding en/of logo toevoegen, maar je kunt ook gebruikmaken van een 
aantal standaard afbeeldingen. Met de gratis versie cardPresso XXS maak 
je al de mooiste ontwerpen en verschillende templates. Wil je meer? Koop 
dan een upgrade, zodat je Excel-bestanden kunt koppelen, magneet-
strippen coderen of smartcards programmeren. 

Support

DCP werkt al jaren met cardPresso-software en kan jou daardoor prima 
support bieden. Als het nodig is, kijken we op afstand met je mee en hel-
pen je een ontwerp op maat te maken of de koppeling met een database 
te realiseren. Bestel je voorgedrukte passen bij DCP? Dan ontvang je een 
gratis template, waarmee je de voorbedrukte passen direct kunt persona-
liseren. 

Meerdere licenties mogelijk

CardPresso werkt met een activatiecode. Zodra je de code eenmalig hebt 
ingevoerd kun je direct aan de slag met de software. Wil je het programma 
op meerdere werkplekken gebruiken? Ook dat kan, door meer licenties en 
dus activatiecodes aan te schaffen.  
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Meer weten over cardPresso?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van cardPresso? 
Neem vrijblijvend contact op met DCP. Onze specialisten 
vertellen je graag meer. Bel 050 579 00 84.

Kom je er in de loop van de tijd 
achter dat je toch meer functies 
nodig hebt dan jouw versie van 
cardPresso biedt? Dan kan je 
je huidige cardPresso-software 
eenvoudig uitbreiden door een 
software-upgrade aan te schaffen.

Zien hoe het werkt? Bekijk de 
tutorials van cardPresso:

Papieren versie? Scan de QR-code 
voor een link naar de tutorials:

Bekijk tutorials

Direct bestellen

Van XXS naar XXL - alle upgrades zijn mogelijk

Met de standaardversie XXS kun je onbeperkt ontwerpen maken, of dat 
nu voor plastic pasjes is of voor labels/etiketten. Ook kun je variabele 
gegevens invoeren die worden opgeslagen in een interne database. 

Wil je meer? Dat kan met de upgrademogelijkheden van cardPresso. Zo 
kun je met de hogere licenties ook een koppeling maken met een externe 
database, bijvoorbeeld in Excel. Hierdoor kan je gemakkelijk mutaties 
verwerken en meerdere passen achter elkaar personaliseren. 

We zetten de mogelijkheden voor je op een rijtje:

Licenties
Meerdere templates mogelijk ü ü ü ü ü

Interne database ü ü ü ü ü

Externe database (Excel, csv, txt) ü ü ü ü

QR-codes ü ü ü ü

1D-barcodes ü ü ü ü ü

2D-barcodes ü ü ü

SQL/MS access-koppeling ü ü ü

Gezichtsherkenning ü ü ü

Smartcard-programmering ü ü

RFID-card-programmering ü ü

Netwerk voor 16 werkplekken ü
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