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Onze klanten

n

agels produceert meer dan 1.000 verschillende type tickets voor een breed scala van industrieën.
Een standaard optie of een volledig op maat gemaakt design, wij bieden altijd de perfecte
oplossing.
system inegrators

A

ls u nieuwe
apparatuur
ontwikkelt zijn wij in
staat bij het gehele
ticket proces te
garanderen dat uw
machines zonder
fouten of
onderbrekingen
doorlopen.

Het bedrijf

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 in tickets.

Parking

n

agels produceert van parkeerkaarten tot vergunningen met technologische toepassingen zoals bv
magnetische strepen, barcodes en RFID. Wij bieden een probleemloze (ver)werking van de tickets
voor alle soorten parkeersysteem en parkeerkaart uitgifte van terminals en slagboom systemen. Als de
grootste fabrikant van internationale Parkeertickets is het ons doel om oplossingen en ondersteuning
te bieden aan de steeds veranderende eisen van de parkeerbranche en tegelijk vooruit te kijken naar
nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in de industrie.

luchthavens

gemeenten

management companies

V

eel parkeer
exploitanten
hebben locaties met
verschillende systemen
van verschillende
leveranciers. Geen
betere keuze dan
nagels aangezien wij
meer aanbevelingen
en goedkeuringen
hebben van de machine
fabrikanten (OEM)
dan wie ook voor het
probleemloos werken
van de tickets.

G

emeenten hebben
betrouwbare
produkten nodig om
hun on-street en offstreet beleid effectief
te managen. Voor
zowel on-street als
off-street maken we
voor uw locaties op
maat gesneden ticket
oplossingen.

advertising

winkelcentra en ziekenhuis

your ad here

O

nze magnetische
en barcode ticket
producten worden
gebruikt in ’s-werelds
grootste luchthavens.
Daarnaast bieden
we RFID-tags of
smartcards voor
maximale toegang
controle en bezoekers
documentatie.

G

rote winkelcentra
en ziekenhuizen
met parkeerfaciliteiten
gebruiken parkeer
apparatuur om deze
faciliteiten te managen.
nagels, met meer OEM
goedkeuringen dan wie
ook, is dan een logische
keuze als partner voor
het leveren van tickets.

W

ij bieden de
mogelijkheid
te adverteren op de
achterkant van een
parkeerticket. De
opbrengsten dragen
bij aan minder kosten
voor de exploitant of
gemeente.

Waarom

?
Vast contactpersoon

Kwaliteit van het Produkt
Functionaliteit van het ticket is de sleutel tot het succes van onze klanten. Tijdens het
gehele produktie proces werken we volgens de richtlijnen van ISO 9001, ISO 14001
en ISO 27001 om de beste kwaliteit van onze produkten te garanderen. Dit is de reden
dat wij ook individuele milieu en klimatologische omstandigheden meenemen bij het
adviseren over het drukken van uw tickets. Onze benadering van QRFT (kwaliteit voorop)
in het proces van produktie en levering betekent dat u altijd producten van de hoogste
kwaliteit ontvangt afgestemd met alle OEM’s en System Integrators in de branche.

Gecertificeerd Leverancier
Vanwege onze langdurige samenwerking en partnerships met de machinefabrikanten
(OEM) weten we exact welke specificaties en materialen benodigd zijn. Als gecertificeerd
en aanbevolen ticketing fabrikant werkt nagels nauw samen met de machinefabrikanten
(OEM) en systeemontwerpers om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de ticket
productie voldoen aan de eisen van de IT-systemen. Onze ticket oplossingen geven
onze klanten elke keer weer het vertrouwen dat nagels voldoet aan de
hoogste eisen en behoeften.

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. Daarom zijn onze klanten
ervan verzekerd 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-

Onze klanten kunnen vertrouwen op een ervaren customer service afdeling met meer dan 40
jaar ervaring in de ticket industrie. De afdeling customer service is internationaal georiënteerd
vanwege al onze internationale klanten wereldwijd.

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.

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

Produkt Eigenschappen

Keuze uit meerdere mogelijkheden

E

W

en goede (ver)werking van het soort ticket voor uw systeem is cruciaal. Wij bieden verschillende
functies die de juiste oplossing bieden voor uw specifieke eisen en blijven zo langdurig rendement
leveren 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 thermisch gecoate materialen compatible met alle
OEM- en system integrator systemen. Barcodetechnologie blijft over de hele wereld aan
populariteit winnen. Basismateriaal en coatings moeten niet alleen voldoen 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 kunnen beveiligingsvoorzieningen toepassen 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. Voorbeelden van deze
toepassingen zijn munt-reactieve en of Thermochroom inkt dat kan worden toegevoegd in
het product ontwerp. Beveiligde codering van het product is, indien gewenst, 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

Magneet Strip
PROXIMITY DISPOSABLE RFID TICKETS

oplichtende vezels

Vanwege gebruiksgemak en betrouwbaarheid zijn kaartjes met magneetstrip reeds decennia
lang een populaireAPPLICATION
optie gebleven. Geschikt voor allerlei toepassingen, magneetband met
koudlijm of warmteoverdracht, met behulp van HiCo (2750Oe/4000Oe) of LoCo (300Oe)
tape in verschillende breedtes en kleuren.
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.

PHYSICAL CHARACTERISTICS
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

Formaat
We produceren losse tickets, fanfold tickets, rollen en ticket boekjes op verschillende
papierformaten.

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

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

Hologrammen

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

OPTIONS
Graphic personalization on both sides, Special punching, OCR marking, Barcodes, QR codes, data matching, Initialization and chip encoding
utilizing SAMs.

Kleuren
Alle standaard kleuren zijn afdrukbaar op zowel de voorzijde als achterzijde van het materiaal.
Kleuren op aanvraag.

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 soorten 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.

Case Study

A

ls internationale marktleider werd nagels door een exploitant van een parkeerterrein in
het Midden-Oosten gevraagd technische ondersteuning en ontwikkeling te bieden.
Het grote open parkeerterrein is blootgesteld aan extreme milieu-invloeden. Temperaturen
op het parkeerterrein kunnen maximaal 50° Celsius stijgen tijdens het hoogtepunt van de
dag. De tickets in gebruik waren niet in staat om te voldoen aan de eisen van het milieu.

De vereisten

O

m te voorkomen dat een investering in een wijziging van zijn systeem benodigd zou
zijn dat grote financiële gevolgen heeft is een kaartje met barcode nodig dat tegen de
extreme invloeden van buitenaf bestand is en volledig functioneel werkt.

De oplossing

O

ns technisch team heeft gezocht naar geschikte thermische coatings en materialen die
nodig zijn voor een hittebestendig barcode ticket. Nadat testresultaten positief waren
hebben we voor eigen rekening nagels een aantal proefcassettes geproduceerd en geleverd
om in de praktijk te testen. Ons technisch team heeft ook on-site ondersteuning verleend
om een vlekkeloze uitvoering te garanderen.

Het eindresultaat

W

e heben een barcode ticket ontwikkeld dat resistent is tegen extreme milieu invloeden
maar nog steeds geschikt is voor barcodetechnologie. De cliënt kon daarom zijn
huidige apparatuur blijven gebruiken met een normale (ver)werking van de tickets zonder
verdere verliezen. Daarnaast presenteerden we ons e-portal ticket managementsysteem
zodat de klant online tickets kan bestellen, on-line beheren en bekijken van zijn voorraad en
controle heeft op de levering van zijn customised tickets.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een
duurzame bedrijfsvoering. nagels wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en maakt
bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden (stakeholders) van een bedrijf. Dat kunnen onze medewerkers of klanten zijn, maar
bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.
Het is voor nagels belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun belanghebbenden. Zo
krijgen wij inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat
nagels transparant is over haar activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.
MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten.
nagels gaat een stap verder en richt zich op nieuwe markten en Business modellen, gericht
op winst voor mens, maatschappij en milieu.
Wat houdt MVO concreet in voor nagels:
• FSC® gecertificeerd SCS-COC-000652-QO. De gehele keten van houtkap tot eindproduct
wordt gecontroleerd op basis van duurzaamheid. Duurzaam betekent bestendig of lang
meegaand. Een duurzame ontwikkeling is een strategie of productiemethode die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput om zo de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal
evenwicht tussen sociale (People), ecologische (Planet) en economische (profit) belangen.
• Duurzame inzetbaarheid. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar wanneer ze goed, gezond
en gemotiveerd hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Een belangrijk thema, aangezien we vanwege vergrijzing en ontgroening in de toekomst met minder mensen meer
werk moeten doen.
• Wij hebben - en nemen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te
respecteren (responsibility to respect). Ook moeten wij de mensenrechtenrisico’s in hun
keten in kaart brengen en verminderen.
• Maatschappelijk verantwoord inkopen wordt ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd.
nagels operated by roveka neemt haar verantwoordelijkheid in de keten en let niet alleen
op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product, maar ook op sociale en milieuaspecten.
Zo beïnvloeden wij het gedrag van onze toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van
arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu.
• We willen waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People)
gebied.
• Speelt een rol in al onze bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot
HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
• Wij maken continu afwegingen tussen de verschillende stakeholderbelangen: de belangen
van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
• Is een continu proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met
elke bedrijfsbeslissing.

Wereldwijde expertise

webshop

O

nze website 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 wilt 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 ticket- en print-industrie in het algemeen van
profiteren.

NAGELS

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.

Nagels Druck

Nagels Druck Kempen

Colleagues Nagels

nagels healthcare

Multi Grafik
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