
ZXP Série 7
Solução Empresarial QuikCard ID 
TUDO QUE VOCÊ PRECISA PARA IMPRIMIR CARTÕES COM QUALIDADE 
PROFISSIONAL

Configure seu sistema de impressão de cartões e comece a 
produzir cartões de identificação com foto em minutos com o 
QuikCard ID, solução empresarial da Zebra. Não é preciso ter 
especialização no software. Ele inclui tudo que você precisa 
para criar cartões de identificação, segurança e comerciais com 
qualidade profissional de maneira rápida e acessível.

Solução fácil e completa
Esta solução completa e fácil de usar torna simples para empresas de 
qualquer tamanho criarem cartões de identificação profissionais de 
alta qualidade.

O kit cheio de recursos e de alto valor agregado inclui:

interno integrado e modelos de design rápido para criação 

• Um kit básico de suprimentos genuínos da Zebra (fita de uma cor, 
200 cartões de PVC).

• Garantia limitada de dois anos.

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES  
SOLUÇÃO EMPRESARIAL QUIKCARD ID ZXP SÉRIE 7

Para mais informações sobre a Quikcard ID Enterprise Solution ZXP Série 7,  
acesse www.zebra.com/quikcard ou acesse nosso diretório de contato global  

em www.zebra.com/contact

• Impressora de cartões ZXP Série 7 da Zebra para 

sem codificação por banda magnética.
• O software Zebra CardStudio™ Enterprise Edition com DataBase 

personalizada rápida de uma variedade de tipos de cartão.

• Uma webcam digital USB para a captura das fotos para o cartão.

impressão colorida de um só lado ou frente e verso, disponível com ou 

https://www.zebra.com/us/en/products/printers/card/quikcard-id.html
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/contact-zebra.html


Especificações da QuikCard ID solução empresarial ZXP Série 7
Ideal para estas 
aplicações
• Cartões de 

identificação

• Cartões de controle 
de acesso

• Cartões de fidelidade

• Cartões de clube e 
associações

• Cartões escolares e 
de biblioteca

• Cartões de 
identificação de 
visitantes

IMPRESSORA ZXP SÉRIE 7

• Produtividade e desempenho 
Gera uma profundidade de cor e uma qualidade de impressão quase 
fotográficas por meio da tecnologia de impressão de fotos. Velocidades 
de impressão em lote e “clique para arrastar” rápidas com impressão de 
cartões de ponta a ponta.

• Codificação magnética e suporte a código de barras 
Aumente a segurança e a funcionalidade dos seus cartões com 
codificação por banda magnética e impressão de código de barras. Ideal 
para controle de acesso, aplicativos de hora e muito mais.

• Fita de alto desempenho True Colours® ix Series™ 
As fitas usam tecnologia de mídia inteligente, que detecta e calibra a 
impressora automaticamente.

• Fitas ix acessíveis 
A impressora ZXP Série 7 foi projetada para operar com as fitas True 
Colours ix Series da Zebra. As fitas de alta capacidade reduzem os 
custos com o oferecimento de mais imagens por rolo e incluem uma 
formulação melhorada para a impressão de imagens de alta qualidade 
em velocidades maiores. Muitos tipos de fita estão disponíveis em 
dois tamanhos para atender as necessidades de todas as tarefas de 
impressão.

• Adaptabilidade e controle por meio do software 
Recursos de segurança avançados proporcionam flexibilidade 
administrativa para personalizar os conjuntos de recursos e os privilégios 
de usuários. ZXP Toolbox fornece controle avançado sobre a impressora, 
o driver e a configuração de software, além da administração e de 
diagnósticos.

• Monitor LCD 
Tela de operador LCD de fácil leitura com 21 caracteres e 6 linhas com 
teclas programáveis mostra informações operacionais e de limpeza de 
rotina.

SOFTWARE CARDSTUDIO

• Modelos de design rápido da Zebra 
Reduzem drasticamente o tempo necessário para criar cartões de design 
profissional com elementos gráficos de alta qualidade.

• Designs de cartão fáceis de usar 
Permita rapidamente a criação de designs de cartão personalizados ignorando 
a curva de aprendizagem normalmente associada aos softwares de design 
de cartões.

• Designer de cartões 
Uma coleção de planos de fundo, logotipos e elementos de design 
(juntamente com os arquivos de dados associados) padrão para a criação de 
designs de cartão personalizados..

• Os recursos do software Enterprise Edition incluem: 
- Banco de dados interno totalmente integrado para emissão segura e fácil de cartões

- Recursos avançados de design de cartões, como layout multicartões e elementos de 
impressão condicionais

• Idiomas compatíveis 
Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, coreano, japonês, 
dinamarquês, tcheco, chinês tradicional e chinês simplificado

• Suporte para importação de dados Excel® e CSV 
Conecte seu banco de dados para importar dados automaticamente para 
vários aplicativos de produção de cartões.

• Os recursos de software incluem 
Recursos de design coloridos (cartões de uma face ou dupla-face); aquisição 
de imagens (VFW, TWAIN, WIA, DS, arquivo); variáveis de impressão (data, 
hora, contadores, concatenação e entrada manual); códigos de barras 1D e 2D 
— com biblioteca; codificação magnética (ISO, JIS).

• Atualização de software Professional disponível 
Quer ainda mais flexibilidade de design, conectividade com o banco de dados 
ODBC externo e recursos de segurança? Faça a atualização instantânea para a 
edição Professional para recursos como logins protegidos por senha baseados 
na função para vários usuários e outros recursos de design de cartões 
avançados, como codificação de SmartCart com e sem contato.

WEBCAM DIGITAL USB

Webcam Logitech® HD 
Capture imagens de qualidade com a webcam fácil de instalar e de usar. Basta 
inserir o cabo USB da câmera na porta USB de um computador para conexão 
plug-and-play.

ESPECIFICAÇÕES

Captura de vídeo e fotos em alta definição  
Tecnologia Logitech RightLight™ 2

Fotos de até 5 megapixels (melhoradas por software)  
Clipe universal encaixa em notebooks, monitores LDC ou CRT  
Foco fixo

USB 2.0 de alta  
velocidade Cabo USB  
(1,5 m/5 pés)

SUPRIMENTOS GENUÍNOS DA ZEBRA

200 cada, 30 mil cartões de PVC (vazios ou com a banda magnética, 
dependendo do modelo solicitado)

Um cartucho de fita ix Series Load-N-Go™ colorido de alto desempenho

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

PC compatível com IBM® com um microprocessador Intel® Pentium® com 
pelo menos 512 MB de RAM (1 GB recomendado)

Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 (sem suporte a ambientes 
de VM)

Espaço em disco: 250 MB com CD-ROM com clip art parcial ou download 
via Web

Porta USB 2.0

Conexão com a internet (para registro de software)

Para alcançar a qualidade e o desempenho ideais, use suprimentos genuínos da 
Zebra. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

QuikCard™ Professional Photo ID Kit também está 
disponível 
Para ter uma solução pronta para o uso empresarial que 
se conecta a qualquer impressora de cartão da Zebra, 
consulte nosso QuikCard Professional Photo ID Kit.
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Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com
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