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ทำำ�ให้้ก�รพิิมพิ์บััตรเป็็นเร่�องง่�ยในร�ค�ทำ่�จัับัต้องได้้ และม่ป็ระสิิทำธิิภ�พิด้้วย 
HID FARGO® INK1000
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ตระห้นักถึึงข้้อด้ ่
ข้องบััตรทำ่�กำ�ห้นด้เองได้้ 
ไม�ม่สิิ�งใด้ทำ่�เป็็นตัวแทำนองค์กรข้องคุณได้้ด้่กว��...ห้ร่อถึูกใช้ง�นบั�อยกว��...ป็้�ยและบััตรป็ระจัำ�ตัว บััตรป็ระจัำ�ตัว บััตรสิะสิมร�งวัลและบััตร

ข้องข้วัญ เป็็นรูป็ลักษณ์ทำ�งก�ยภ�พิข้องแบัรนด้์ข้องคุณ และสิ�ม�รถึเป็็นได้้ทำั้งก�รแสิด้งคว�มเป็็นเลิศห้ร่อทำำ�ล�ยคว�มเช่�อถึ่อได้้ 

ไม�ว��จัะเป็็นบัริษัทำข้น�ด้ใด้ คว�มสิ�ม�รถึในก�รพิิมพิ์บััตรคุณภ�พิสิูงและทำนทำ�นได้้อย��งง��ยด้�ย ล้วนนำ�ม�ซึ�งคุณค��มห้�ศ�ลแก�องค์กร 

บััตรทำ่�ม่คว�มทำนทำ�นและกำ�ห้นด้ก�รพิิมพิ์เองได้้ ช�วยลด้ก�รละเมิด้ด้้�นคว�มป็ลอด้ภัย ด้้วยข้ั้นตอนทำ่�ม่คว�มคล�องตัว และใช้ง�นได้้ห้ล�ก

ห้ล�ยวัตถึุป็ระสิงค์ อย��งไรก็ต�ม ในอด้่ต ห้ล�ยองค์กรม่คว�มคิด้ว��ก�รพิิมพิ์บััตรทำ่�ม่ป็ระสิิทำธิิภ�พินั้นเป็็นสิิ�งทำ่�ไกลเกินเอ่้อม 
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ยินด้่ต้อนรับัสิู�เคร่�องพิิมพิ์อิงค์เจั็ทำสิำ�ห้รับัก�รพิิมพิ์บััตรป็ระจัำ�ตัว และบััตรทำ่�กำ�ห้นด้เองได้้ต�ม

ต้องก�รทำ่�ง��ยและป็ระห้ยัด้ ร�วมเป็็นเจั้�ข้องเคร่�องพิิมพิ์ทำ่�สิะด้วกต�อก�รใช้ง�น คุณภ�พิเต็ม

เป็่�ยมและป็ระห้ยัด้ต้นทำุนโด้ยรวม

ด้้วยเทำคโนโลย่ก�รพิิมพิ์แบับัอิงค์เจั็ทำอันเป็็นเอกสิิทำธิิ์ข้อง HID โซลูชันทำ่�เช่�อถึ่อได้้สิูงสิุด้ ก�รบัำ�รุง

รักษ�น้อยและแสินจัะป็ระห้ยัด้น่้ ช�วยให้้ก�รออกแบับับััตรข้องคุณม่ช่วิตช่ว�ด้้วยต้นทำุนเพิ่ยงเล็ก

น้อยจัึงเป็็นเคร่�องพิิมพิ์ทำ่�เห้ม�ะสิำ�ห้รับัองค์กรทำ่�คำ�นึงถึึงต้นทำุน ซึ�งต้องก�รพิิมพิ์บััตรข้ององค์กร

และบััตรผู้ม�เย่อน บััตรป็ระจัำ�ตัวนักเร่ยนและบััตรป็ระจัำ�ตัวนักศึกษ� ห้ร่อบััตรข้องข้วัญและ

บััตรสิะสิมร�งวัล

HID FARGO® INK1000: ง่�ย น่�ทำึ�ง และป็ระห้ยัด้จันน่�ตกใจั 
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ใช้เวล�มุ่งเน้นไป็กับัก�รทำำ�ธิุรกิจั แทำนทำ่�จัะ
เสิ่ยเวล�ไป็กับัก�รพิิมพิ์บััตร

เคร่�องพิิมพิ์อิงค์เจั็ทำคว�มร้อนแบับัพิิเศษ INK1000 ช�วยลด้ต้นทำุนและให้้ง�นพิิมพิ์คุณภ�พิสิูง 

โป็รด้อ��นเพิ่�อค้นพิบัว�� INK1000 จัะช�วยให้้คุณสิ�ม�รถึ:

 � บัอกล�ก�รพิิมพิ์ด้้วยผ้�ห้มึก และจัับัม่อกับั  

ก�รพิิมพิ์ทำ่�แสินง��ยด้้วยตลับัห้มึก

 � ให้้ง�นพิิมพิ์คว�มละเอ่ยด้สิูงได้้เต็มข้อบับััตร 

 � ใช้ง�นร�วมกับับััตร PVC ม�ตรฐ�นทำ่�จัำ�ห้น��ยทำั�วไป็ได้้ 

 � เพิิ�มตัวเล่อกเสิริมห้ัวเข้่ยนรห้ัสิ  

 � เพิิ�มเน่้อทำ่�ใช้ง�นด้้วยตัวเคร่�องข้น�ด้เล็ก

เห้น่อสิิ�งอ่�นใด้ INK1000 ใช้ง�นง��ยเห้ม่อนเคร่�องพิิมพิ์อิงค์เจั็ทำในบั้�น  

ไม�จัำ�เป็็นต้องฝึกอบัรมห้ร่อม่ทำักษะพิิเศษใด้ ๆ 
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บััตรสมาชิิกและ 

บััตรสะสมคะแนน

ม่ก�รใช้โป็รแกรมบััตรสิม�ชิกและบััตรสิะสิมคะแนน ใน

ธิุรกิจัร้�นค้�ป็ล่ก สิันทำน�ก�ร อุตสิ�ห้กรรมก�รทำ่องเทำ่�ยว

และก�รบัริก�ร เพิ่�อตอบัแทำนลูกค้�ทำ่�กลับัม�ใช้บัริก�รซำ้� 

เพิิ�มคว�มพิึงพิอใจัข้องลูกค้�อย่�งม�ก สิร้�งคว�มภักด้่ข้อง

ผู้บัริโภคให้้เข้้มแข้็ง และลด้ต้นทำุนในก�รรักษ�ลูกค้�

บััตรข้องร�งวัล บััตรคะแนน บััตรสิิทำธิิป็ระโยชน์ คลับัก�ร์ด้ 

และบััตรสิำ�ห้รับัผู้ใช้บัริก�รป็ระจัำ� ล้วนเป็็นรูป็แบับัข้องบััตร

สิม�ชิกและบััตรสิะสิมคะแนน 

บััตรประจำำาตัวพนักงาน

ป็้�ยห้ร่อบััตรป็ระจัำ�ตัว ค่อบััตรทำ่�ใช้แสิด้งตัวผู้ถึ่อบััตรทำ่�ง่�ย

และรวด้เร็ว รห้ัสิพินักง�นค่อสิ่วนสิำ�คัญในระบับัก�รรักษ�

คว�มป็ลอด้ภัยข้ององค์กร และม่คว�มจัำ�เป็็นม�กข้ึ้นต�ม

ตัวบัทำกฎห้ม�ย 

ก�รป็รับัเป็ล่�ยนป็้�ยป็ระจัำ�ตัวสิ�ม�รถึทำำ�ได้้อย่�งง่�ยด้�ย 

ไม่ต่�งจั�กก�รพิิมพิ์ช่�อและรูป็ภ�พิ ห้ร่อร�ยละเอ่ยด้ทำ่�ซับั

ซ้อนอย่�งก�รเข้้�รห้ัสิด้้วยสิิทำธิิในก�รเข้้�ถึึงพิ่้นทำ่�ภ�ยใน

องค์กร (เช่น สิ�ม�รถึเข้้�สิู่ตัวอ�ค�ร ห้ร่อเข้้�สิู่ระบับัเวิร์คสิ

เตชันทำ่�ใช้ง�นร่วมกัน) 

บััตรประจำำาตัวนักเรียน

โรงเร่ยนในป็ัจัจัุบัันต้องก�รโซลูชันทำ่�ป็ลอด้ภัยและม่คว�ม

ย่ด้ห้ยุ่นในก�รป็กป็้องผู้คน ทำรัพิย์สิินและข้้อมูลข้องโรงเร่ยน 

ป็้�ยป็ระจัำ�ตัวจัะเช่�อมต่อกับันักเร่ยนชั้น K-12 / ป็ระถึมและ

มัธิยมเข้้�กับับัริก�รและแอป็พิลิเคชันม�กม�ยครอบัคลุมทำั้ง

วิทำย�เข้ต ได้้แก่ 

 � ก�รเข้้�ชั้นเร่ยน ห้้องป็ฏิบััติก�รและอ�ค�รสิันทำน�ก�ร

 � ก�รชำ�ระเงินแบับัไร้เงินสิด้

 � ก�รใช้บัริก�รในห้้องสิมุด้ 

 � บััตรบัันทำึกเวล�ก�รเข้้�เร่ยน

บััตรประจำำาตัวแขกผู้้�มาเยือน

องค์กรทำั�วไป็มักจัะต้องออกป็้�ยป็ระจัำ�ตัวชั�วคร�วเพิ่�อ

รองรับัแข้กผู้ม�เย่อนในสิถึ�นทำ่�ทำำ�ง�น ผู้ป็ฏิบััติง�นชั�วคร�ว 

และผู้รับัเห้ม� ระบับัก�รให้้รห้ัสิแก่แข้กผู้ม�เย่อนทำ่�ม่

ป็ระสิิทำธิิภ�พิ จัะช่วยเพิิ�มคว�มป็ลอด้ภัยให้้กับัองค์กร โด้ย

สิ�ม�รถึระบัุได้้อย่�งง่�ยด้�ยว่�ผู้ใด้เข้้�ม�ในสิถึ�นทำ่�ข้องเข้� 

และเข้้�ม�เพิร�ะอะไร

ด้้วยก�รพิิมพิ์บััตรทำ่�ง่�ยข้ึ้น ช่วยให้้คุณสิ�ม�รถึออกแบับั เข้้�

รห้ัสิ และพิิมพิ์ป็้�ยผู้ม�เย่อนได้้เองโด้ยตรงในสิถึ�นทำ่�ทำำ�ง�น

มุ่งเน้นในสิิ�งทำ่�คุณทำำ�ได้้ด้่ทำ่�สิุด้
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สีที่ทนทานไม่ซีดจำาง: ข้้อคว�มและรูป็ภ�พิ

ทำ่�ทำนต�อแสิงยูว่ ไม�ซ่ด้จั�ง ไม�ต้องเสิ่ยเงิน

เคล่อบับััตรเพิิ�ม

 

ลดขยะ:  

ไม�ม่ผ้�ห้มึก ห้ม�ยคว�มว�� 

ไม�ม่ข้ยะจั�กแถึบั  

ผ้�ห้มึกทำ่�ใช้แล้ว 

เพิ่มระดับัความปลอดภัย: ต��งจั�กแถึบั

ผ้�ห้มึกทำ่�ใช้แล้ว ตลับัห้มึกทำ่�ใช้แล้วจัะไม�  

ทำิ้งร�องรอยข้้อคว�มทำ่�ละเอ่ยด้อ�อนไว้ 

 

บัำารุงรักษาน้อยลง: 

ห้มด้ป็ัญห้�ก�รฉ่กข้�ด้ข้องแถึบัผ้�ห้มึก ก�ร

พิิมพิ์สิ่ห้ร่อก�รจััด้แนวทำ่�ผิด้เพิ่้ยน 

ลดต้นทุนโดยรวมให้แก่เจำ้าของเครื่อง: 

เพิ่ยงตลับัห้มึกเด้่ยว 

สิ�ม�รถึพิิมพิ์บััตรได้้ม�กกว��ผ้�ห้มึกห้ล�ย

ร้อยใบั

ก�รพิิมพิ์ด้้วยอิงค์เจั็ทำทำ่�เช่�อถึ่อได้้สิูงสิุด้ 
และก�รบัำ�รุงรักษ�ตำ��

เคร่�องพิิมพิ์ INK1000 ใช้ตลับัห้มึกแบับัเด้่ยวกับัเคร่�องพิิมพิ์ทำ่�ใช้ในบั้�น ตัด้คว�มวุ�นว�ยข้องผ้�ห้มึกห้ร่อห้ัวพิิมพิ์ร�ค�แพิง 

ตลับัห้มึกทำ่�ติด้ตั้งได้้ง��ยแค�เพิ่ยงลัด้นิ้วม่อเด้่ยว ม�พิร้อมห้มึกสิูตรพิิเศษ:

 

ใช้วัสิดุ้สิิ้นเป็ล่องน้อยลง และไม�ต้องเป็ล่�ยนห้ัวพิิมพิ ์
ร�ค�แพิงบั�อย ๆ - แค�ใสิ�ตลับัห้มึกให้ม�ในลัด้นิ้วม่อเด้่ยว
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คว�มละเอ่ยด้ทำ่�นำ�แบัรนด้์ข้องคุณสิู่คว�มม่
ช่วิตช่ว�

ภาพที่ทรงพลัง  

ต��งจั�กเคร่�องพิิมพิ์ตั้งโต๊ะแบับัผ้�ห้มึกม�ตรฐ�นทำั�วไป็ ก�รพิิมพิ์บััตรด้้วย FARGO® INK1000 

ให้้คว�มละเอ่ยด้สิูงทำ่� 600 x 1200 dpi ช�วยให้้คุณได้้บััตรทำ่�สิวยง�ม เห้ม�ะสิำ�ห้รับับััตรทำ่�ม่ร�ย

ละเอ่ยด้ เห้็นตัวตนทำ่�แทำ้จัริงข้องแบัรนด้์ รองรับัได้้แม้แต�ง�นออกแบับัทำ่�ป็ระณ่ต ตัวอักษรทำ่�ซับั

ซ้อน เช�น อักษรคันจัิ อ�รบัิกและซ่ริลลิก 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  

คุณจัะได้้บััตรทำ่�สิ�ม�รถึใช้ง�นได้้อย��งอเนกป็ระสิงค์ และม่คว�มป็ลอด้ภัยสิูง ทำั้งยังดู้สิวยง�ม

อ่กด้้วย INK1000 ช�วยสิร้�งบั�ร์โค้ด้ทำ่�สิ�ม�รถึอ��นข้้อมูลได้้ และพิิมพิ์ลงบันก�ร์ด้ทำ่�ฝังชิป็ได้้โด้ย

ไร้ช�องว��งห้ร่อพิ่้นทำ่�สิ่ข้�ว 

การพิมพ์เต็มขอบับััตรอย่างแท้จำริง 

เคร่�องพิิมพิ์บััตรโด้ยตรงม�ตรฐ�นมักเห้ล่อข้อบัสิ่ข้�วไว้รอบัข้อบั INK1000 สิ�ม�รถึรองรับัก�ร

พิิมพิ์ง�นทำ่�ได้้รับัก�รออกแบับัม�อย��งซับัซ้อนได้้ทำุกร�ยละเอ่ยด้เต็มข้อบับััตร ให้้คว�มรู้สิึกพิิเศษ

ระด้ับัไฮเอนด้์ 

ใชิ�ร่วมกับับััตรทุกประเภทได�อย่างราบัรื่น ประหยัดเวลา

และเงินทอง

INK1000 ได้้รับัก�รออกแบับัเพิ่�อให้้พิิมพิ์ง�นได้้อย่�งสิมบัูรณ์แบับับัน

บััตรม�ตรฐ�นเก่อบัทำุกป็ระเภทำ เช่น 

 � PVC

 � PVC ข้ัด้เง�

 � คอมโพิสิิต PET/PVC ทำ่�ม่ผิวชั้นนอกเป็็น PVC

 � PVC เคล่อบั และม่องค์ป็ระกอบัข้องบััตรเครด้ิต 

บััตร HID UltraCard™, UltraCard Premium และบััตร PVC อ่�น ๆ ทำ่�

จัำ�ห้น่�ยทำั�วไป็ซึ�งผลิตโด้ยผู้ผลิตร�ยอ่�น ได้้รับัก�รทำด้สิอบัอย่�งละเอ่ยด้ 

แน่นอนว่�สิูตรก�รผลิต PVC บั�งป็ระเภทำอ�จัสิ่งผลให้้ง�นพิิมพิ์ม่คว�ม

แตกต่�งกันเล็กน้อย ซึ�งพิันธิมิตรข้อง HID สิ�ม�รถึทำด้สิอบัตัวอย่�งบััตร

เพิ่�อให้้มั�นใจัว่�สิ�ม�รถึทำำ�ง�นร่วมกันได้้ 

Norman Meyer
Director of Transportation
EID 459288 (since 2001)

CITY of 
WILLIAMS
TRANSIT
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valid through 

12-31-2020แอป็พิลิเคชันก�รพิิมพิ์บััตรอเนกป็ระสิงค ์
ช่วยให้้ก�รทำำ�ธิุรกิจัง่�ยยิ�งข้ึ้น

ด้้วยตัวเล่อกเสิริมโมดู้ลก�รเข้่ยนรห้ัสิข้้อมูลบััตรแบับัไร้สิัมผัสิ บััตรทำ่�พิิมพิ์ด้้วย INK1000 

สิ�ม�รถึเข้้�รห้ัสิเพิ่�อรองรับัก�รใช้ง�นห้ล�กห้ล�ยป็ระเภทำ เช�น

ตูข้้�ยสิินค้�ไร้เงินสิด้

บััตรบัันทำึกเวล�เข้้�ทำำ�ง�น

บััตรข้องข้วัญ/บััตรสิะสิมคะแนน 

บััตรทำ�งก�รเงินทำ่�ใช้รห้ัสิ QR

http://hidglobal.com
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ด้้วยก�รออกแบับัทำ่�ม่รูป็ทำรงกะทำัด้รัด้ ม่ช�อง

ใสิ�บััตรข้�เข้้�/ข้�ออกด้้�นเด้่ยวกัน ช�องเก็บั

ตัวจั��ยไฟและสิ�ยไฟด้้�นล��ง ทำำ�ให้้

เคร่�องพิิมพิ์ INK1000 เป็็นเคร่�องพิิมพิ์ข้น�ด้

เล็กทำ่�น��ทำึ�งสิำ�ห้รับัก�รใช้ง�น สิ�ม�รถึว�ง

เคร่�องบันเค�น์เตอร์ห้ร่อโต๊ะทำำ�ง�นได้้อย��ง

ง��ยด้�ย ข้ณะทำ่�ยังม่คว�มจัุข้องช�องใสิ�บััตร

ข้�เข้้� 100 ใบั และช�องบััตรข้�ออก 30 ใบั

สิะด้วกต่อก�รใช้ง�นบันเค�น์เตอร ์
เห้ม�ะกับัข้น�ด้ธิุรกิจัข้องคุณ

http://hidglobal.com
https://player.vimeo.com/video/570015154
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เป็ล่�ยนป็ระสิบัก�รณ์ก�รพิิมพิ์บััตรข้องคุณด้้วย INK1000 ทำ่�ม่

ฟังก์ชันก�รทำำ�ง�นทำ่�ง่�ยในร�ค�ป็ระห้ยัด้ คุณจัึงได้้ใช้เวล�มุ่ง

เน้นไป็กับัสิิ�งทำ่�คุณทำำ�ได้้ด้่ทำ่�สิุด้ 

ดู้ข้้อมูลเพิิ�มเติมได้้ทำ่�hidglobal.com/ink1000 ห้ร่อติด้ต่อ 

sisales@hidglobal.com

ทำำ�ให้้ก�รพิิมพิ์บััตรเป็็นเร่�องง่�ย
ใชิ้เวลาดำาเนินธุรกิจำของคุณได้มากขึ้น — ด้วย HID FARGO® INK1000

เชิื่อถือได้ส้งสุด ไม�ม่ผ้�ห้มึกห้ม�ยคว�มว��คว�มยุ�งย�กน้อยลงและก�รบัำ�รุงรักษ�ทำ่�ต�ำ�กว��  

สุดแสนง่ายดาย ง��ยต�อก�รติด้ตั้ง ใสิ�ตลับัห้มึกม�ตรฐ�นได้้ในลัด้นิ้วม่อเด้่ยว ใช้ร�วมกับับััตร 

PVC ทำ่�จัำ�ห้น��ยทำั�วไป็ได้้ 

ใชิ้งานง่ายที่สุด ใช้ง�นได้้ง��ยเห้ม่อนเคร่�องพิิมพิ์อิงค์เจั็ทำทำ่�บั้�น โด้ยไม�จัำ�เป็็นต้องฝึกอบัรมเป็็น

พิิเศษ 

http://hidglobal.com
https://www.hidglobal.com/products/id-card-and-badge-printing/fargo/ink1000
mailto:sisales%40hidglobal.com?subject=อีบุ๊ค%20HID%20FARGO%20Ink1000
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