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Openbaar Vervoer Applications
Zee

Rail

S
Het bedrijf

poorvervoer
blijft
winnen
aan
populariteit. Het is
belangrijk de
interactie van de passagier te optimaliseren.
Met behulp van een traditioneel
magnetische ticket of contactloze smart
technologie zijn ticketing prestaties
onwaarschijnlijk belangrijk voor het
welslagen van uw dagelijkse operatie.

n

agels is de internationale marktleider in productie en levering van tickets voor parkeren en
vervoer. 15 werkmaatschappijen in 10 landen, een jaarproductie van meer dan 4,5 miljard tickets
en producten die worden gebruikt in meer dan 80 landen over de gehele wereld. Dit succes komt
voort uit ons vermogen om innovatieve producten te leveren die voldoen aan internationale eisen
en die gelijk lopen met de ontwikkelingen van de industrie gecombineerd met het creëren van een
oplossing op maat voor elke klant.
Consistente en duurzame groei kan worden toegeschreven aan kwaliteit en functionaliteit van onze
producten. Hooggekwalificeerde teams van deskundigen die zich richten op het helpen van bedrijven
met de ontwikkelingen van tickets . Naast ticketing bieden de bedrijven van de nagelsgroup ook
krachtige reclame oplossingen. De nummer een keuze in het leveren van bedrukte tickets in vele
toepassingen is de reden waarom nagelsgroup meer dan alleen tickets is.

Openbaar Vervoer

E

en van onze grootste groeimarkten is de Openbaar Vervoer industrie, waarin we een voortrekkersrol
spelen. Altijd op basis van de nieuwste technologie iis nagels uitgegroeid tot een van de meest
geavanceerde specialisten op het gebied van RFID. Zowel voor de weg, per spoor, zee of lucht, zijn
onze ticketing producten op maat gemaakt en voldoen aan de eisen van elke systeem, schaal en
toepassing.
Met de doelstelling om de perfecte oplossing te leveren werken wij in nauwe samenhang met de
original equipment manufacturer (OEM) en systeemintegrators. Dit leidt tot compromisloze kwaliteit,
prestaties, optimale betrouwbaarheid, veiligheid en functionaliteit. In een wereld met meer dan 7 miljard
mensen is het ons doel om Transit ticketing oplossingen verder te ontwikkelen en onze oplossingen
verder te integreren in de mondiale markt.

T

ickets worden vaak gebruikt voor
meerdere toepassingen aan boord,
met inbegrip van de sleutels van uw cabine
en reservation tickets. Ons technisch - en
productie team kan u adviseren over de
beste opties.

Air

Road

S

tandaard
bus
ticketing
rollen,
tolheffingssystemen met magneetstrip
of RFID ingeschakelde voorruit tags,
wij zorgen voor de perfecte oplossing.

L

uchthavens zijn een toegangspoort tot
de wereld. Ter ondersteuning van dit
complexe systeem bieden wij alles van
parking tickets en instapkaarten tot PVC
RFID en magneetstrip ID-kaarten. Al onze
producten zijn verkrijgbaar met meerdere
toepassingen voor technologie en
beveiligingsfuncties.

Waarom

?

Kwaliteit van het Produkt

Vast contactperson

Functionaliteit van het ticket is de sleutel tot het succes van onze klanten. Dit is de reden
dat wij mede individuele milieu en klimatologische omstandigheden overwegen bij het
adviseren over het printen van uw tickets. Onze benadering van QRFT (kwaliteit voorop)
in het proces van productie en levering betekent dat u altijd producten van de hoogste
kwaliteit ontvangt afgestemd met alle OEM’s en System Integrators in de branche.

Bij nagels begrijpen we dat onze klanten snel, eenvoudig en efficient antwoorden op hun
vragen willen. Ongeacht de grootte van uw bedrijf ondersteunt een toegewijd lid van ons
team u te allen tijde.

Verkoop team
nagels heeft verkoopkantoren op elk continent. Met meer dan 90 jaar ervaring in ticket
verkoop zijn onze verkopers altijd bezig om aan uw specifieke wensen en behoeften te
voldoen.

Gecertificeerd Leverancier
Als gecertificeerd en aanbevolen ticketing fabrikant werkt
nagels nauw samen met de materiaalfabrikanten (OEM) en
systeemintegrators om ervoor te zorgen dat alle aspecten
van de ticket productie voldoen aan de eisen van de ITsystemen. Onze ticket oplossingen geven onze klanten elke
keer weer het vertrouwen dat nagels voldoet aan de hoogste
eisen en behoeften.

Milieu
Naast de uitstekende kwaliteit van onze producten houden we bij al onze activiteiten steeds
rekening met de effecten op het milieu van onze grafische producten en werken daarom
volgens de ISO norm 14001. Daarom voorziet ons team Materialen ons van duurzame
middelen met productketencertificering, biedt het indien mogelijk FSC®-gecertificeerde
producten aan en werkt er continu aan om onze CO2-balans door verschillende initiatieven
te reduceren. Zo gebruiken we bijvoorbeeld fotovoltaïek ondersteunend als regeneratieve
energie voor de exploitatie van onze productievestigingen.

Advies en Support
Ons technisch team is samengesteld uit de meest
ervaren en getalenteerde specialisten allen
afkomstig en met een achtergrond in engineering
en print productie. Dientengevolge blijven
onze klanten overtuigd dat elk advies
en ondersteuning is bedacht en
geïmplementeerd
door
een
doorgewinterde professional.
We
bieden
duidelijke
richtlijnen
aan
zodat
onze
klanten
relevante
informatie en suggesties
ontvangen.
Hierdoor
zijn
wij in staat de prestaties en
winstgevendheid van de ticketing
oplossingen
te
optimaliseren.

Gilles Péret

-Head of Project Management-

Produkt Eigenschappen

Keuze uit meerdere mogelijkheden

E

W

en goede (ver)werking van het soort ticket voor uw systeem is cruciaal. Wij bieden de juiste
oplossing voor uw specifieke eisen en leveren zo langdurig rendement op uw investeringen.

ij bieden eveneens een scala aan andere productfuncties welke kunnen worden toegepast op
alle verschillende type tickets.

Beveiligings mogelijkheden

Thermo tickets
Op rol leveren we abels of tickets voor thermische - of thermische transfer printers. Door
gebruik te maken van de beste kwaliteit materialen voldoen deze aan de hoogste verwachtingen.

Barcode
nagels biedt een uitgebreid scala aan thermische gecoate materialen compatibel met alle
OEM- en system integrator systemen. Barcodetechnologie blijft over de hele wereld aan
populariteit winnen. Basis materiaal en coatings voldoen niet alleen aan het afgifte systeem
maar ook aan de omgeving waarin de tickets worden gebruikt. Ons team biedt begeleiding
en advies voor wat het best bij uw activiteiten past ongeacht waar u in de wereld bent gevestigd.

We passen beveiligingsvoorzieningen toe in uw product voor extra bescherming. Dit kan
variëren van een eenvoudige low-level oplossing, zoals dag-gloed inkten met oplichtende
vezels in het substraat of lasergelaste hologrammen tot reliëf.
Ook beschikbaar zijn een scala aan beveiligingen waarbij inkt reageert op warmte of druk als
een middel van de bevestiging van de echtheid van het product. Bijvoorbeeld munt-reactieve en of Thermochroom inkt dat kan worden toegevoegd in het product ontwerp. Beveiligde
codering van het product is bovendien beschikbaar voor magnetics of RF-technologie.

Magneet Strip

RF-Technologie

RFID									
Wij vervaardigen papier - en PVC kaarten met RFID-technologie voor diverse toepassingen:
lage frequentie (125 kHz, bijvoorbeeld Hitag), hoge frequentie (13,56 MHz, bijvoorbeeld
Mifare®) en de ultra hoge frequentie (bijvoorbeeld Higgs 3).

veiligheid kleuren

Hologrammen
oplichtende vezels

PROXIMITY DISPOSABLE RFID TICKETS

APPLICATION

Magneet Strip

Formaat

Vanwege gebruiksgemak en betrouwbaarheid zijn kaartjes met magneetstrip reeds decennia
CHARACTERISTICS
lang een populairePHYSICAL
optie gebleven.
Geschikt voor allerlei toepassingen, magneetband met
koudlijm of warmteoverdracht, met behulp van Hi-Co (2750Oe/4000Oe) of Lo-Co (300Oe)
tape in verschillende
breedtes en kleuren.
FUNCTIONALITY

We produceren losse tickets, fanfold tickets, rollen en ticket boekjes.

Limited use / disposable media for:
Mass Transit:Train, bus, tram, ferry, metro, airline. Parking Management: season, pay on foot, display. Leisure: sports, events, theme parks,
museums, festivals, attractions, galleries. Identification & Access Control: security, tracking.
In addition to their prime function as a travel or access ticket we can incorporate electronic purses for purchasing adjacent products or services
such as food, refreshments, parking, magazines, newspapers and merchandise. We can also combine High Frequency close proximity read chips
with long distance reading UHF technology for movement monitoring to provide a complete data picture for our clients.

Materials specially adapted for machine issuing and challenging climatic conditions.
Compatible with POS direct thermal or retransfer printers and Automated Ticketing Machines.
Format
Total Thickness
Packaging

Frequency
Data transfer
RF interface
Compatibility
Memory
EEPROM
Unique S/N

ID1 - ISO IEC 7810
From 300 to 450 μm
Single cut, fanfolded, booklets and endless roll stocks.

13,56 MHz
106Kbit/s
ISO 14443 A/B
Mifare, Calypso.
read only or read / write
From 176 bit to 1024 byte
7 byte UID

OTP area
Anti-collision
Transaction time
Reading distance
Endurance
Data retention

Yes
Yes
Less than 100 ms
Up to 100 mm
10 000 or 100 000 cycles
5 or 10 years

Kleuren
Alle standaard kleuren zijn afdrukbaar op zowel de voor - als achterzijde van het substraat.

OPTIONS
Graphic personalization on both sides, Special punching, OCR marking, Barcodes, QR codes, data matching, Initialization and chip encoding
utilizing SAMs.
Imprint variable data
(chip ID, numbering, barcode,...)
Imprint flexo
CMYK or Pantone shades UV printing
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Top material
Matt, gloss or thermosensitive paper
Synthetic foil (PP,PE,PET,PVC)
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Hot melt
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Etched inlay
(PET film + antenna + IC)

www.

Hot melt
Base material
Matt, gloss or thermosensitive paper
Synthetic foil (PP,PE,PET,PVC)

INTEGRATED
INTEG
GRATED CIRCUIT
NXP Mifare UL & ULC, mini, 1K
ST Microelectronics SRI 512, SRT512
Other ICs available on request.

RFIDentic · Hooghe Weg 11 · D-47906 Kempen · Tel. +49 (0) 2152 99449-0 · rfidentic.com

Materialen
Beschikbaar materiaal variëert van standaard papier tot glans coating opties voor thermische top - en eco producten. We hebben tritex, thermische tritex, synthetische films
en thermische gecoate films. Al deze opties worden geleverd in verschillende diktes en
gewichten aangepast aan uw behoeften.
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Identificeren klantbehoeften en technische
instructies

A

an het begin van het contract waren onze experts ter plaatse in Turkije
om de systemen te bekijken en de lokale vereisten te analyseren. Turkije heeft zeer
verschillende klimatologische omstandigheden. Het RFID-ticket moest derhalve functioneel zijn
voor alle temperaturen voor gebieden in Turkije . Beveiligingsfuncties zijn ook opgenomen in het
productaanbod.

2

Layout

D

e lay-out van het ticket is door onze dtp afdeling in samenwerking met elk stadskantoor
ontworpen. Alle individuele ontwerpen voldoen zo aan de specifieke eisen.

3

Levergarantie

W

e hebben een supply chain solution ontwikkeld om kaartjes binnen 24 uur aan alle locaties
van de stad te leveren . Om ervoor te zorgen dat de steden individueel kunnen bestellen
hebben we een tussentijds opslag- en distributie centrum in Istanbul opgericht in samenwerking
met nagels Turkije.

Case Study
Openbaar Vervoer tickets voor steden in Turkije

A

ls een internationale leverancier van mass transit doorgang/toegangsoplossingen beleveren wij exploitanten over de hele wereld. Begin 2011, werd
nagels door een grote Turkse openbaar vervoerexploitant gevraagd een RFIDabonnement voor bus en tram systemen in verschillende Turkse steden te leveren.
Zoals met veel officiële vervoerders had onze projectpartner strikte richtlijnen en
eisen met betrekking tot de naleving en technische toepassingen. In dit project werd
bijzondere aandacht besteed aan de aanpak van de bescherming tegen fraude als
gevolg van een hoog percentage historisch frauduleus gebruik. We zijn begonnen
met de volgende procedure.

4

Productie

O

nze productiecapaciteit stelt ons in staat om flexibiliteit te bieden ook in grootvolume orders.
Productie begon in 2012 en is succesvol met meer dan 150.000.000 geleverde kaarten tot
nu toe.

webshop

Wereldwijde expertise

O

nze webshop is ontworpen om u te helpen bij het kiezen van de beste oplossing voor uw bedrijf.
Of u nu informatie wilt, een bestelling plaatst of de voortgang van een aankoop wil weten,
klanttevredenheid is de kern van alles wat we doen.

Produktie

Branch

Verkoopkantoor

4.5

15

Bil. Tickets

Eenvoudige en
intuïtieve gebruikersinterface

Companies

300

Alle soorten tickets
direct toegankelijk

Employees

83
Countries

Bedrijven van de nagelsgroup

D
Uitgebreide bescherming
door middel van SSLcodering

Meerdere hulpmiddelen
voor een gedegen
rapportage

e nagelsgroup bestaat uit zeer gespecialiseerde bedrijven met een gedeelde ambitie : ontwikkeling
in groei. Elk bedrijf werkt aan onze grondbeginselen met behoud van de eigen identiteit. Elk bedrijf
biedt unieke vaardigheden waar onze klanten en de ticketing - en print-industrie in het algemeen van
profiteren. Met een gevestigde reputatie als een vernieuwend en oplossing georiënteerd print bedrijf
biedt de nagelsgroup toegevoegde waarde aan de Parking - , Mass Transit - , Leisure- en Healthcare
industrie.

Kies

n

agels is een wereldwijd gevestigde print-oplossingsprovider actief in een breed scala van sectoren.
Wij zijn een deskundige betrouwbare partner die producten op maat levert voor elk denkbaar ticket
systeem. Neem vandaag nog contact met ons voor state-of-the-art ticketing solutions.
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