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Proximity ká rtyá k tárto ssá gá é rt, 
gáránciává llálá s RFID jéládo krá 

Az önök által vásárolt kártyák kiemelt szállítónktól származnak, kiemelkedő minőségű termékek.   
 
Az RFID proximity belépő kártya proximity 
technológián alapuló azonosító eszköz, mely chipet 
és antennát tartalmaz, melyet a kártya minőségének 
megtartása érdekében védeni kell a külső mechanikai 
sérülésektől, elhajlítástól, hőhatástól. A pl. farzsebben 
hordás garanciavesztő, nem előírás szerinti tárolás, 
mivel folyamatosan hajlítja a kártyát. Javasoljuk a 
kártyatokban nyakszalagon vagy egyéb csipesszel, ill. 
tárcában tartani. Az olvasó úgy is be tudja olvasni a 
kártyát, ha nem veszi ki, hanem az egész tárcát 
odatartja a beléptető terminálnak. 
 
Bizonyos cégeknél a dolgozónak majdnem minden 
ajtónál azonosítania kell magát, hogy beléphessen egy-egy védett részlegbe. Jó, ha a kártya állandóan 
nálunk van, lehetőleg látható helyen, hogy azonosítónak, névjegynek is alkalmas legyen. Ezt segítik a 
különböző kiegészítők, kártyatokok, nyakszalagok, csipeszek, fali kártyatartók. 
 
A Procontrol irányelve, célja, hogy ügyfeleinknek biztosíthassuk a megbízható minőséget. 
Ezért RFID jeladókat is csak az évek óta megelégedéssel alkalmazott, minősített beszállítójától szerez 
be. A kártyában levő RFID chipek és antennák hosszútávú alkalmazásra tervezett, kiváló minőségű 
termékek. Az ISO szabványméretű kártya anyaga, nyomtathatósága tökéletes, felületén nincsenek 
zavaró szintkülönbségek, bemélyedések, a stancolt szélei kerekítettek, sorja nélküliek.  
 
Ajánlunk kártyatokokat a kártya fizikai védelméért, kopásállóságáért, könnyebb hordozhatóságért és a 
nyomtatás színtartósságáért. A nyakszalagok reklámfelületet teremtenek az ön cégének, igény szerint 
feliratozhatók cégnévvel, logóval.  
 
A 12 hónapon belül vásárolt kártyákat, melyeket rendeltetésszerűen használtak, tehát nincs rajtuk 
külsérelmi nyom, nincs meghajlítva, megtörve, eltörve, kiégetve, kilyukasztva stb. és mégsem olvassa az 
olvasó, garanciálisan becseréljük.  
A kártya sorozatos "elromlásának" lehetséges oka lehet még a kártyaolvasó elhangolódása is, amit 
kollégáink az olvasóknál tudnak korrigálni.  A visszaküldött kártyákat megvizsgáljuk, és eldől, melyik 
esetről van szó. 
Az RFID olvashatatlansága, vagyis a nem működő kártya esetén a kártyákra vonatkozó garancia a 
ráragasztott nyomtatott fedlapmatricára vagy a kártyanyomtatásra nem terjed ki. Garanciális cserére 
küldés előtt az újrafelhasználható öntapadós fedlapmatricát távolítsa el a proximity kártyáról. A 
cserekártya nyomtatását, illetve a színesen nyomtatott fedlapmatrica újragyártását ajánlat ellenében 
vállaljuk.  
Kérem, küldje vissza részünkre a kártyákat, melyekre a fentiek alapján garanciális csere igénye van, a 
6725 Szeged, Cserepes sor 9/b. címre. 
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https://www.procontrol.hu/images/products/images/720935/UNICARD_ver4.pdf
http://www.procontrol.hu/images/products/images/F10000/A_digitalis_kartyanyomtatasrol.pdf

