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CardsOnline
Data Check
Creëer je eigen
interactieve ID’s

Maak een interactieve geprinte of digitale kaart met CardsOnline Data Check. Met Data Check kunt u een QR-code 
toevoegen aan uw geprinte of Digital ID kaart. Deze QR-Code bevat een unieke link die een Data Check Template toont 
met een up-to-date status van een dataveld geconfigureerd in CardsOnline.

CARDSONLINE DATA CHECK

Werkt met elk 
kaarttype & -ontwerp

Een Data Check-link kan op elk type 
ontwerp aan een QR-code worden 
toegevoegd. Het werkt dus op een 
geprinte kaart, een digital ID als PDF 
of als een Wallet Pass.

Data Check: 
scan & krijg feedback

Controleer snel of gescande gegevens 
niet of wel correct zijn voor een 
kaarthouder. Dit kan zijn voor toegang 
tot een evenement of om een   bepaalde 
status van een persoon te controleren.

Ontwerp, produceer, 
identificeer & verifieer

Met Data Check biedt CardsOnline de 
complete cirkel: ontwerp, produceer, 
identificeer en verifieer nu de 
gegevens op uw kaart of Digitale ID.

Standaard of aangepaste 
templates

Selecteer een van de Data Check 
Templates in de lijst, die bijvoorbeeld 
de status van trainingscertificeringen, 
lidmaatschap, academische status, 
speciale toegang controleren of laat 
ons een template maken die specifiek 
is aangepast aan uw wensen.

Gegevensvelden binden

Bind CardsOnline-gegevensvelden 
aan de dynamische velden die 
beschikbaar zijn in een Data Check 
Template.
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Om aan de slag te gaan met Data 
Check is een kaartontwerp nodig met 
een QR-code. Een Data Check link kan 
op elk type ontwerp aan een QR-code 
worden toegevoegd. Het werkt dus op 
een geprinte kaart, een digital ID als 
PDF of als een Wallet Pass.

Klik op het QR-code-element in het 
kaartontwerp, ga naar de element-
eigenschappen en selecteer het veld 
“Data Check Link” uit de beschikbare 
dynamische velden. Voeg de {Data 
Check Link} toe aan de waarde van uw 
QR-code en sla uw kaartontwerp op.

DATA CHECK LINK

Koppel uw kaartontwerp met de Data Check QR-code aan een 
van de beschikbare Data Check templates. Klik op de binding 
icoon van het ontwerp en selecteer de benodigde template, 
bijvoorbeeld om eenvoudige ja of nee-feedback te krijgen, om 
de status van trainingscertificeringen, lidmaatschap, acade-
mische status of speciale toegang te controleren. De preview 
van een geselecteerde template toont een voorbeeld van 
positieve feedback of negatieve feedback. Elke template heeft 
een andere instelling voor validatie en beschikbare dynamische 
velden om te binden aan uw CardsOnline-gegevensvelden.

DATA CHECK BINDING

NEEM CONTACT OP
ScreenCheck
Koraalrood 33, 
2718 SB  Zoetermeer,  Nederland

+31 (0)79 360 1160
sales@screencheck.com
www.screencheck.com

CardsOnline biedt dé oplossing 
voor het ontwerpen, produceren 
en beheren van kaarten op een 
onbeperkt aantal locaties met één 
online systeem.

Neem contact met ons op voor 
meer informatie en een demo.
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