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Toepassingsgebieden

M

aak kennis met een aantal van onze tevreden klanten uit heel verschillende branches en overtuig
uzelf van onze krachtige oplossingen.

Toerisme

A

De onderneming

angepaste
oplossingen
zijn beschikbaar voor
abonnements-, bonus- en
toegangskaarten en kunnen
individueel worden aangepast
op het vlak van design en
functionaliteit.
Voor
een
toepassingsvoorbeeld kunt u
onze case study lezen.

Sport en vrije tijd

S

portfaciliteiten en stadions
reiken vaak individuele
tickets (op papier), abonnementen
(van
PVC)
en
werknemer-ID-kaarten
uit.
We werken met al deze
materialen en bieden de
perfecte ticketoplossing voor elk
probleem en elke uitdaging.

n

agels is een internationaal leidinggevende fabrikant en leverancier van tickets voor alle huidige op
de markt bestaande ticketsystemen Met 15 ondernemingen in 10 landen produceren we jaarlijks
4,5 miljard tickets die worden gebruikt in meer dan 80 landen over de hele wereld. Onze continue,
duurzame groei is te danken aan de kwaliteit en functionaliteit van onze producten. De onderneming
van de nagelsgroup biedt naast een ruime keuze aan verschillende tickets ook de mogelijkheid voor
het commercialiseren van potentiële advertentieruimten op de achterzijde van het ticket. Bovendien
krijgt u individuele printsystemen voor het produceren en bedrukken van PVC-kaarten. Zo presenteert
de nagelsgroup zich als leverancier van complete oplossingen en is dus „more than just tickets“.

Card Services

W

e onderscheiden ons door talrijke competenties - Card Services behoren tot het gebied waar
we de meest uitgebreide ervaring kunnen voorleggen. Toegangs- en identiteitskaarten worden
gebruikt voor tal van toepassingen in de toerisme-, sport- en recreatiesector en in de detailhandel.
Onze basis plastic kaarten zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en verkrijgbaar voor de meest
verschillende omgevingen en ze zijn compatibel met alle barcodetechnieken. Voor andere toepassingen
bieden we kaarten aan met magneetstrips, contactchips en RFID-technologie. We geven u graag
advies over een oplossing voor uw individuele eisen.

Identificatie van personen

V

oor feesten, festivals, officiële aangelegenheden en
andere evenementen waar een
bezoekersregistratie nodig is,
bieden we intelligente oplossingen aan met de hoogste veiligheidsnormen.

Detailhandel

W

ij
vervaardigen
alle
plastic-printproducten
voor retailtoepassingen - van
eenvoudige prijskaartjes en
ID-kaarten voor werknemers
- tot klantenkaarten met
geavanceerde identificatie- en
documentatietechnologie.

Gezondheidssector

L

aboratoria en ziekenhuizen
gebruiken onze PVC-kaarten in grote hoeveelheden en
voor de meest verschillende
toepassingsgebieden.
Bijvoorbeeld als bloedgroeppasjes, spoed-, bezoekers-,
medewerkers- en allergiekaarten of medische kaarten. In
geval van nood kunnen deze
kaarten een leven redden.
Het is des te belangrijker dat
ze steeds leesbaar zijn. Plastic kaarten kunnen door de
patiënt gemakkelijk worden
meegenomen en garanderen
ook nog na een lange periode
dat belangrijke informatie onbeperkt leesbaar blijft.

Waarom

?

Kwaliteit van het product

Optimalisatie van de leveringstijden en opslag

De duurzame functionaliteit en kwaliteit van onze producten is de sleutel voor het succes
van onze relaties met klanten. Tijdens het volledige productieproces werken we volgens
de ISO-normen 9001, 14001 en ook 27001 en garanderen een zo goed mogelijke kwaliteit
van onze producten. Voor elk toepassingsgebied wegen onze experts de afzonderlijke
raamvoorwaarden af om u het best mogelijke advies betreffende de productie van uw
tickets te kunnen geven.

Of het bij uw product gaat om een opslagproduct of een individueel ontwerp:
We beschikken over de middelen en de ervaring om een just-in-time productie te bieden
en staan u derhalve bij als flexibele leverancier. Dankzij ons groot magazijn met meer dan
1.500 opslagplaatsen voor europallets kunnen we de voor u geproduceerde artikelen
tegen optimale voorwaarden opslaan en bij afroep op een snelle en betrouwbare wijze
verzenden. Zo bespaart u opslag- en organisatiekosten en hebt u uw producten steeds
exact op voorraad wanneer u ze nodig heeft. Zo produceren wij dagelijks meer dan 13
miljoen tickets voor meer dan 80 landen ter wereld.

Gecertificeerd leverancier
Als gecertificeerde - en aanbevolen ticketproducent werken we van de ontwikkeling tot
de realisatie nauw samen met alle relevante systeemproducenten en -integratoren. Op
die manier wordt gegarandeerd dat alle aspecten van de ticketproductie beantwoorden
aan de eisen.

Technisch advies en buitendienst verkoop
Ons technisch team bestaat uit zeer gekwalificeerde
medewerkers van de afdelingen techniek en
printproductie. Ter plaatse kunnen onze klanten
rekenen op onze ervaren verkoop buitendienst. Door
ons permanent te richten naar de eisen van onze klanten
hebben we begrepen dat naast onze kwalitatief
hoogwaardige producten ook een competente en
flexibele adviesverlening van belang is.

Gilles Perét

-Directeur vanaf het Projectmanagement-

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.

Producten kaarten

Plastic kaarten

O

Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden zijn plastic kaarten een echte allrounder.
Een bijzonder voordeel van plastic kaarten: Hun duurzaamheid en technische flexibiliteit, in een
gestandaardiseerd formaat ISO 7810 (85,6 mm x 53,98 mm).

nze standaardkaarten zijn naar keuze 0,4/0,5 of 0,76 mm dik en van hoogglanzend gelamineerd
PVC vervaardigd. Met een formaat van 85,6 x 53,98 mm beantwoorden ze aan de internationaal
bindende ISO-norm. Door de meerlaagse opbouw zijn de veelzijdige plastic kaarten uiterst robuust en
duurzaam. Er wordt direct gedrukt op de drager en voor de bescherming van de kleuren en ook van
de kaart wordt er tot slot een krasbestendige PVC-folie op gelamineerd.

PVC en veelzijdigheid
Naast onze grote keuze aan standaard PVC-kaarten produceren we ook op basis van
uw individuele wensen: Bij voorbeeld magneetstrips, barcode, contactchip, codering of
nummering.

Val op met uw kaart: Dankzij onze moderne productiemethoden kunnen we uw plastic kaart
individualiseren en uiterst kwalitatief ontwikkelen.
Bovendien kunt u dankzij de optie van de eigenhandige bedrukking met één van onze kaartprinters
snel en eenvoudig aan uw behoeften voldoen, zonder complexe orders en minimale hoeveelheden te
moeten respecteren.

Kenmerken
PVC en veiligheid
Uw PVC-kaarten kunnen ook worden verbeterd en zo tegen vervalsing worden beschermd:
Bijvoorbeeld door hologrammen, inprentingen, schrijfvelden of veiligheidskleuren. Als
aanvulling biedt de RFID-technologie een mogelijkheid tot codering van de gegevens. Graag
geven we u advies over welke beschermingsmaatregelen moeten worden aanbevolen voor
uw noden.

•
•
•
•

ISO 7810 conformiteit
Wit PVC-materiaal met opdruk en lay-out
Mat of glanzend gelamineerd
Geschikt voor alle kaartprinters

Toepassingsgebieden
Selecteer uit uw toepassingsgebied het voor u passende product:

Magneetstrip

RFID-Technologie

www.nagels.com · T+49 (0) 2152 2099 0

Vastheidskleuren

Hologrammen
Vormingen

PVC en RFID
RFID-oplossingen zijn bedoeld voor de automatische identificatie en lokalisatie. Hierdoor
wordt het mogelijk gegevens uit te lezen zonder direct fysiek of visueel contact. Een
bijzonder aspect bij de RFID-technologie in vergelijking met de klassieke magneetstripof barcode-technologie is de grotere geheugencapaciteit. Bijgevolg kunnen RFID-kaarten
een veelvoud aan gegevens opslaan en verzenden en deze gegevens ook veilig coderen.

Identiteitsbewijs, betaalmiddel, cadeaubon, toegangsticket, naamplaatje, visitekaart, toegangskaart,
hotelsleutel, vervoerbewijs, skipas

Contact-chipkaarten

RFID-kaarten

Welke soorten chipkaarten zijn er?

Kaarten met RFID-technologie bieden de gebruiker heel wat voordelen in vergelijking met de
gebruikelijke contactgebaseerde kaartoplossingen. Door integratie van de RFID-chip in de kaart en
de draadloze gegevensoverdracht bieden RFID kaarten zowel een verhoogd gebruikscomfort als ook
de mogelijkheid voor andere toepassingen.

Een wijd verspreid type kaart zijn contact-chipkaarten waarmee gegevens kunnen worden gelezen of
geschreven. In het algemeen worden geheugenkaarten gebruikt voor toepassingen waarbij in de eerste
plaats de opslag van belang is. Bijvoorbeeld in de gezondheidssector voor ziekteverzekeringskaarten.
Contact-chipkaarten staan tegenover de contactloze RFID-chipkaarten waarbij de gegevensinterface
zonder direct fysiek contact kan worden gelezen en beschreven.
Geheugenchips nemen tussen 256 bytes en 64 kbytes aan gegevens op. Een aantal chiptypes
beschikken over een extra schrijfbescherming en zijn daardoor ook geschikt voor eenvoudige bonusof prepaid-oplossingen.
Processorchips beschikken over een processor, waarmee toegang kan worden verschaft tot de
gegevens van de chips. Op die manier kunnen de gegevens worden verwerkt, veilig worden gecodeerd
en voor verschillende applicaties ter beschikking worden gesteld.
Het voordeel is dat specifieke programma-oplossingen binnen de microprocessoren kunnen worden
opgenomen en gebruik ondersteunen als bankpas of bijvoorbeeld als SIM-kaart.

Kenmerken
• ISO 7810 / 7816 conformiteit
• Personaliseerbaar of als blanco kaart

Toepassingsgebieden
Bonuskaarten, ziekteverzekeringskaarten, toegangstickets, lidmaatschaps- en klantenkaarten,
studentenpassen, geldkaarten

Zo kan het bereik van de draadloze transmissie tot vijf meter bedragen, wat een snelle afwikkeling en
dus kortere wachttijden oplevert vooral bij het parkeren en bij het gebruik van het openbaar vervoer.
De duurzaamheid van de kaart wordt bijgevolg verhoogd.
NFC of RFID?
Naargelang van het toepassingsgebied worden verschillende gebruikstechnologieën aangeboden.
In principe verschillen RFID en NFC van elkaar omdat NFC een gestandaardiseerde specialisatie is
van de RFID-technologie die speciaal is ontwikkeld voor het beveiligd uitwisselen van gegevens over
korte afstanden, b.v. voor betalingssystemen en kredietkaarten.

Kenmerken
•
•
•
•

Personaliseerbaar of als blanco kaart
Kan worden gecombineerd met andere chip-technologieën
Gegevensoverdracht van maximaal 5 meter
Chiptypes: HF, NFC, LF/NF, UHF

Toepassingsgebieden
Parkeerkaart, kaartje voor het openbaar vervoer, skipas, toegangstickets, bezoekersbadges,
cadeaubonnen, lidmaatschapskaarten, klantenkaarten, kaarten voor toegangscontroles,
tijdsregistratiesystemen

Magneetstrip-kaarten

Barcode-kaarten

De betrouwbare functionaliteit en ook het eenvoudige en goedkope gebruik van magneetstripkaarten
spreken voor zich. Bepalend bij de keuze van de magneetstrip is de gewenste magnetische
fluxdichtheid. Kies naargelang van het toepassingsgebied ofwel een HiCo of LoCo magneetstrip.

De gunstigste vorm van hoogwaardige plastic kaarten zijn barcodekaarten, waarbij de gegevens in
binaire symbolen worden afgebeeld. In het algemeen staan barcodes ook bekend als streepjescodes.

HiCo (High Coercivity, 2700 Oersted of 4000 Oersted) magneetstripkaarten zijn robuust van opmaak
en resistent tegen externe magnetische velden. Om ze te beschrijven heeft men speciale magnetische
koppen nodig. Het is haast uitgesloten dat de opgeslagen gegevens toevallig worden gewist.
LoCo (Low Coercivity, 300 Oersted) magneetstrips beschikken in vergelijk met HiCo magneetstrips
over een geringere magnetische fluxdichtheid. Gegevens kunnen ook door uitwendige
magneetveldinwerking worden gewist.

Kenmerken

Een verdere ontwikkeling van de oorspronkelijke 1D barcode-technologie zijn QR-codes (2D barcodes)
die door de GSM-scan en de gebruiker kunnen worden gelezen en de gebruiker op die manier veel
informatie kunnen verschaffen. Zo worden QR-codes vaak gebruikt om websites of contactinformatie
ter beschikking te stellen.

Kenmerken

• ISO 7810 conformiteit
• Personaliseerbaar of als blanco kaart
• LoCo 300 Oe, HiCo 2700 OeT, HiCo 4000 T

• ISO 7810 conformiteit
• Personaliseerbaar of als blanco kaart
• Verfijning via overlay, laser of laminering

Toepassingsgebieden
Lidmaatschapskaarten, klantenkaarten,
vervoersbewijzen, maand- en jaarkaarten

Om een slijtage van de barcode tijdens het dagelijkse gebruik te vermijden, bestaat de mogelijkheid
om de kaarten te beschermen door middel van overlay of laminering. Daarnaast bestaat ook de
mogelijkheid om de barcode niet zoals gebruikelijk direct op de plastic kaart te drukken maar via laser
in het materiaal op te nemen.

Toepassingsgebieden
bonuskaarten,

sleutelkaarten

en

hotelkamerkaarten,
Cadeaubonnen, lidmaatschapskaarten, klantenkaarten, visitekaarten, toegangscontrole enz.

Hybride kaarten
Alle technologische voordelen gecombineerd: Met hybride kaarten hebt u de mogelijkheid om
verschillende technologieën in een medium te combineren.
Verschillende structurele ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat er na verloop van tijd verschillende
gegevensoverdrachtstechnieken zijn ontstaan. Om enerzijds onderhoudskosten te reduceren en
anderzijds te zorgen voor een soepele overgang zijn hybride kaarten de optimale keuze.
Door het intelligente gebruik van hybride kaarten vermijdt u de uitwisseling van alle beschikbare
systemen op een tijdstip. Of het nu gaat om de magneetstrip, contactchip, barcode of RFIDtechnologie.

Kenmerken

Kaarten met dual-interface-chipkaarten en
smartcards
Het bijzondere aspect van kaarten met dual-interface-technologie ligt in de tweerichtingsoplossing. Zo
worden data en informatie in dit geval zowel via een contactgebaseerde (chip) alsook een contactloze
interface (RF-antenne) ter beschikking gesteld. Dual-interface-kaarten beschikken bijgevolg over
twee interfaces voor de gegevensoverdracht, maar slechts over een chip. Dit vormt ook het verschil
met hybride kaarten die over meerdere interfaces en chips beschikken.
Deze technologische oplossing is vooral relevant voor de overschakeling bijv. van een contactgebaseerd
systeem naar een nieuwer contactloos systeem dat nog niet in de gehele structuur is ingevoerd. Net
als bij de hybride kaart bieden kaarten met dual-interface-technologie de mogelijkheid geleidelijk over
te schakelen naar een nieuwer systeem.

• ISO 7810 conformiteit
• Personaliseerbaar of als blanco kaart

Een andere toepassing van kaarten met dual-interface-technologie vindt men in betaalmiddelen
zoals debetkaarten en kredietkaarten, waar de gebruiker de mogelijkheid heeft deze als traditionele
contactgebaseerde kaart te gebruiken of ermee kan betalen door het opleggen van de kaart.

Combineerbare technologieën

Kenmerken

•
•
•
•

• ISO 7810 conformiteit
• Personaliseerbaar of als blanco kaart

Magneetstrip
Barcode (1D / 2D)
RFID (HF, LF/NF, UHF)
Contactchip

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden

Toegangssystemen, toegangstickets, lidmaatschapskaarten, betaalkaarten (debetkaart, kredietkaart),
medewerkerspasjes

Bij wijze van voorbeeld: Betaalkaart + klantenkaart + toegangscontrole + toegangsticket

Magneetstrip

RFID

Contactchip

Barcode

Printer
Magicard Rio Pro
De Rio Magicard Pro is een snelle, eenvoudige en betrouwbare printoplossing en garandeert
maximale afdrukkwaliteit en talrijke opties:
•
•
•
•
•

Enkel- of dubbelzijdige druk (veld-upgrade beschikbaar)
Enkel- of meervoudig drukken van kaarten
Veiligheidscodering met magneetstrip en ook contact- en contactloze technieken
HoloKote®-standaardtechnologie
Geïndividualiseerde HoloKote®-technologie

De Magicard Rio Pro omvat veiligheidskenmerken zoals het HoloKote®-watermerk. Geïntegreerde
ICC-profielen zorgen voor maximale printkwaliteit op een direct-kaartenprinter (DCP-printer).

Belangrijkste eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleursublimering en thermische druk
Automatische kaartintrekking
Speciaal gemaakt, bijzonder robuuste en krachtige materialen
Eenvoudige hantering
Overzichtelijk, eenvoudig opgezet display met 4 regels
Individuele HoloKote®-kaart (naar keuze)
Dubbelzijdige druk (naar keuze)
Opties voor magneetstrip- en chipkaarten
Interfaces: USB en ethernet

Printsnelheid
•
•

Full colour print: 31 seconden
Monochrome print: 6 seconden

Magicard Rio Pronto
Met de Magicard Rio Pronto kunt u gemakkelijk en eenvoudig uw basisbehoefte aan plastic kaarten
produceren zonder in te boeten aan kwaliteit.

Belangrijkste eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleursublimering en thermische druk
Manuele kaartinvoer
Robuuste materialen en kwalitatief hoogwaardige bewerking
Eenvoudige hantering
Standaard watermerk (naar keuze)
Enkelzijdige print
Magneetstrip en smartcard-codeeroptie
USB-Interface

Printsnelheid
•
•

Full colour print: 35 seconden
Monochrome print: 7 seconden

Software voor alle printers
•
•
•
•
•
•
•
•

Intuïtieve Windows-gebruikersinterface
Overzicht – stap voor stap
Eenvoudige barcode-opmaak 1D & 2D (QR-codes)
Magneetstrip- en chipkaartcodering
Snelle herprint
Eenvoudige integratie van databases en Excel-tabellen
Upgrade van GO naar ULTIMATE
Invoer van foto's
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Case study

A

ls internationale leverancier van ticketoplossingen
voor de toeristische sector werd nagel door de
toeristische vereniging van de vakantieregio PyhrnPriel in Oostenrijk gevraagd om een voordeelkaart voor
toeristen te ontwikkelen: De AktivCard.

De eisen

D

e doelgroep waren bezoekers voor een korte
periode, een lange periode en inwoners van de
regio. Met de AktivCard kunnen klanten profiteren
van kortingen en gratis aanbiedingen, zoals bij het
openbaar vervoer, sportverenigingen, restaurants
en in de detailhandel. Het was de bedoeling om een
oplossing met zo gering mogelijke toegangsbarrières
voor de leveranciers aan te bieden en de AktivCard
toch gemakkelijk te kunnen personaliseren.

De oplossing

n

agels stelde een oplossing voor die twee
verschillende
kaartenmedia
omvatte:
De
toeristische vereniging van Pyhrn-Priel kon zo de
AktivCard tegelijkertijd, als papieren en ook als plastic
kaart invoeren.

2

De AktivCard in
papieren vorm

De AktivCard van
plastic

O

D

•

Beschikbaar in printbaar DIN A4-formaat

•

•

Personaliseerbaar met in de handel verkrijgbare

m zoveel mogelijk deelnemers te
kunnen bereiken, zonder dat verdere
investeringen door de leverancier nodig
waren, werd de AktivCard in papieren
vorm aangeboden. De AktivCard als
duurzame en goedkope papieren
versie kon met behulp van een
normale hotelcomputer heel
eenvoudig worden gepersonaliseerd
en op elke laser- of inkjet-printer
worden afgedrukt. Zo kon de
AktivCard, zonder bijkomende harden software, door hotels aan hun klanten
worden uitgereikt. Elke van deze klanten
kreeg zijn kaart meteen bij aankomst. Zo was
de AktivCard in papieren vorm de perfecte
oplossing voor bezoekers voor een korte
periode.

kantoorsoftware en -hardware
•

Verkrijgbaar met barcode-technologie

•

Reclame-opdruk mogelijk

•

Geen extra materiaal vereist

e AktivCard van plastic is net zo
eenvoudig als de papieren versie.
De PVC-oplossing is in vergelijking met
de papieren versie resistenter tegen
externe invloeden zoals regen en
warmte. Zo was de plastic variant
van de AktivCard ideaal voor
langdurig gebruik. De kaart bood
zijn gebruiker een eenvoudige
personaliseringsmogelijkheid en
was ook voorzien van meerdere
veiligheidskenmerken. Een speciale
software en een kaartenprinter werden
ter beschikking gesteld om de gebruikers
een zo groot mogelijke flexibiliteit bieden.
Doelgroep van deze kaart waren toeristen,
die langer in de regio verblijven en inwoners
van de regio.

Personaliseerbaar met behulp van een intuïtieve
software

•

Uitgerust met veiligheidskenmerken (bijv.
hologram)

•

Uit te breiden met barcode, magneetstrip, RFID,
CPU-chip

•

Meerdere technieken zijn te combineren

Gebruik van de AktivCard

A

an elke deelnemende instantie werd een kaartenlezer ter beschikking gesteld. Met de geïntegreerde
en gebruiksvriendelijke software kon het gebruik worden gedocumenteerd zodat een dubbele
invoer kon worden vermeden.
Beide kaarten zijn ook verkrijgbaar als AktivCard Kids met bijzondere aanbiedingen voor de kleine
bezoekers en inwoners.

Wereldwijde expertise

webshop

I

n onze webshop kunt u op een eenvoudige manier de beste oplossing voor uw onderneming
selecteren. Of u informatie wenst, een bestelling wilt plaatsen of uw bestanden wilt inzien:
Klantentevredenheid staat bij ons helemaal bovenaan.

Produktie

Branch

Verkoopkantoor

4.5

15

Bil. Tickets

Eenvoudige en
intuïtieve gebruikersinterface

Companies

300

Alle soorten tickets
direct toegankelijk

Employees

83
Countries

Afdelingen van de nagelsgroup - more than just
tickets
Uitgebreide bescherming
door middel van SSLcodering

Meerdere hulpmiddelen
voor een gedegen
rapportage

– uw eerste keuze

D

e nagelsgroup bestaat uit zeer gespecialiseerde ondernemingen met als doel samen in de toekomst
op een gezonde manier te groeien zonder in te boeten aan service- en productkwaliteit. Al onze
ondernemingen werken elk volgens onze kernprincipes en behouden tegelijkertijd hun individualiteit.
Zo kunnen we de unieke diensten aanbieden die enerzijds onze klanten en anderzijds de volledige
ticket- en printsector ten goede komen. De nagelsgroup heeft een uitstekende naam als innovatieve en
oplossingsgerichte partner en biedt diensten en support aan in de sectoren parkeerindustrie, openbaar
vervoer, vrije tijd en de gezondheidssector.

n

agels biedt printoplossingen voor de meest verschillende gebieden. Op basis van onze
brede ervaring - ook in uw branche - bieden we als partner uiterste betrouwbare producten
aan die op maat van uw systeem zijn gemaakt. Neem vandaag nog contact met ons op en
maak u vertrouwd met onze innovatieve ticketoplossingen.

NAGELS

Nagels Druck

Nagels Druck Kempen

Colleagues Nagels

h e a lt h c a r e

nagels healthcare

Multi Grafik

Sehna

AdsOnTickets

nagels Ibérica
nagels UK
nagels Eurasia
nagels NA

operated by roveka

operated by proticket

nagels Belgium
RFIDentic
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Pro Ticket
Atout Ticket

