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CardsOnline
Digital ID
Mobiele identificatie
makkelijk gemaakt

Geef Digital ID’s 
uit via e-mail, 

met behulp van 
de CardsOnline 

Data Manager

CardsOnline introduceert Digital ID, waarmee het mogelijk is om een 
  digitale pas te ontwerpen en naar kaarthouders te sturen. Naast of in 
plaats van de plastic kaart biedt Digital ID drie opties, Digital ID als 
PDF, als Wallet-pas en als Active ID voor gebruik in de Active ID-app.

Kaarthouders kunnen een geprinte kaart en/of een Digital ID ontvan-
gen. Selecteer de benodigde kaarthouders en stuur ze een digitale ID 
met slechts een klik op de knop. Informatie wordt gecodeerd wanneer 
deze wordt verzonden. De kaarthouders ontvangen een e-mail met een 
link om hun Digital ID op te halen.

Gebruik een Digital ID als vervanging voor bijvoorbeeld een tijdelijke 
kaart. Bezoekers, medewerkers of studenten die wachten op een 
geprinte badge kunnen ondertussen hun Digitale ID gebruiken.

CARDSONLINE DIGITAL ID

Directe toegang

Met CardsOnline kunt u 
altijd en overal digitale 
kaarten ontwerpen, 
produceren, beheren en 
uitgeven.

Custom Design

Creëer een digitaal kaartont-
werp specifiek voor de 
verhoudingen van mobiele 
apparaten, in staande of 
liggende modus, naast het 
standaard kaartontwerp dat 
u gebruikt om op een kaart 
te printen.

Snelle uitgifte via 
e-mail

Geef Digital ID’s uit via e-mail, 
selecteer de nodige kaart-
houders en stuur ze een Digital 
ID met slechts een klik op de 
knop. Kaarthouders ontvangen 
de e-mail met een link om hun 
Digital ID op te halen.

Kostenefficient

De uitgifte van digitale 
kaarten kan de kosten van 
uw kaartproductie verlagen.
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DRIE DIGITAL ID FORMATEN

“Gebruik Digital ID voor uw medewerkers en studenten.”

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.

DEMO AANVRAAG

Wallet Pass (.pkpass)

Open een Wallet-pas met de Apple 
Wallet-app op iPhone of de PassWal-
let-app op een Android-telefoon. Met de 
Wallet-app bewaar je een digitale versie 
van je winkelkaarten, instapkaarten, 
coupons, studentenkaarten en meer op 
één plek op je telefoon.

Active ID (Active ID App)

Creëer Active ID's met de Card 
Designer, vergelijkbaar met de Digital 
ID PDF. Met de CardsOnline Active ID 
App kunnen medewerkers & studenten 
hun Active ID ontvangen, bewaren en 
beheren om te gebruiken voor identifi-
catie, toegang of Data Check.

PDF (.pdf)

Digital ID heeft de mogelijkheid om 
de inhoud van het geprinte 
kaartontwerp te gebruiken of een 
extra ontwerp voor de Digital ID te 
maken in portretmodus, perfect 
voor mobiele apparaten.


