Opas henkilökorttien hankintaan liittyvän kokonaisuuden taklaamiseen. Tässä oppaassa on
kuvattu henkilökorttien hankintaan liittyvät eri osa-alueet, ja tarkoituksena on antaa eväät
henkilökorttien hankinnan suunnitteluun lukijan oman palvelutarpeen pohjalta.

Kortin uusiminen tulee suorittaa aika-ajoin, ja se on sen hyvä osoittaa kortille tulevalla
voimassaolopäiväyksellä. Suunnitteluvaiheessa onkin oleellista, että uutta korttimallia
suunnitellessa on visuaalinen ero edelliseen selkeästi havaittavissa. Turvallisuuden kannalta
kortin uusiminen on tärkeää, se poistaa aina maailmalle syystä tai toisesta jääneiden
henkilökorttien väärinkäyttömahdollisuuksia.

Kortin vakiokoko CR80 on
pankkikortin koko, ja
mahdollistaa korttitulostimien
käytön valmistus- ja
yksilöintiprosessissa

Korttipohjaan voidaan tarvittaessa
esipainattaa vaikkapa logo, jonka
jälkeen kortti voidaan yksilöidä
muovikorttitulostimella. Tällä
saavutetaan tarkat offsetpainosävyt grafiikoihin, mutta on
kustannustehokasta vain suurilla
painomäärillä.

Siirtokalvotulostuksella
saavutetaan hyvä laatu,
erinomainen kulutuskestävyys ja
korteille voidaan samanaikaisesti
tuottaa sekä grafiikat että
yksilöinnit, mikä mahdollistaa myös
pienemmät korttimäärät.

Voimassaoloaika vähentää
vanhojen korttien
väärinkäyttöä, väripalkeilla
voidaan osoittaa henkilön
kulkuoikeudet ja
hologrammikalvo tekee
kortin väärentämisestä lähes
mahdotonta.

UV-tulostuksella voidaan tehdä
kuvia ja tekstejä jotka saadaan
näkyviin vai UV-valaisimella, ja
mikroteksti on niin pientä tekstiä
että sen lukemiseen tarvitaan
voimakas suurennuslasi/looppi.

Kortti voi sisältää RFID/NFC sirun,
jonka voi sisällön voi lukea
puhelimella. Kortin käyttötarkoitusta
voi laajentaa käsittämään mm.
turvatulostuksen ohjauksen, ovien
aukaisua tai vaikkapa
lounasleimauksen.

Henkilökorttien hankkimiseen on valittavissa kaksi suuntalinjaa – ne voidaan hankkia
palveluna toimittajalta, tai tarvittavat laitteet ja välineet voidaan hankkia itselle.

Henkilökorttien valinta palveluna on helppo kokonaisuus
hallita, sekä suurille että pienille yrityksille. Yksityiskohdat
sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti ja tämän
jälkeen korttien tilaaminen hoituu huolettomasti.

Tärkeä osa henkilökorttien hankintaa on huomioida
korttien tilaukseen liittyvien henkilötietojen toimitus, ja
kortteihin tulevien henkilötietojen toimituksessa on
erikseen huomioitava tietosuoja-asetuksen määritykset.
Tietoja ei saa toimittaa esim. tavallisella sähköpostilla.
Tide tarjoa ratkaisuksi IDonline henkilökorttien
hallintajärjestelmän, joka tarjoaa helppokäyttöisen ja
turvallisen ratkaisun henkilökorttien tilaamiseen. IDonline
toimii selaimen kautta, jolloin erillisiä ohjelmistoasennuksia
ei tarvita. Lisäksi tarjolla on puhelimelle ladattava
mobiilisovellus jonka avulla henkilökorttien tilaaminen
onnistuu jouhevasti myös mobiilisti.

Toimittajan valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota myös
tuotantotilojen turvallisuuteen. Tuotetaanko kortit
erillisessä turvatilassa jonne on pääsy vain erikseen
sovituilla henkilöillä? Kenellä tiloihin on pääsy? Onko
toimittaja huomioinut tilojen osalta tietosuojan ja
tietoturvan asettamat vaatimukset, täyttyvätkö Katakrin ja
Tullin AEO määräykset?

Korttitoimituksien osalta kannattaa huomioida ainakin
seuraavat seikat
- Mikä on korttien toimitusaika?
- Onko tarvetta toimittaa kortteja ulkomaille, onko
toimittajalla siihen mahdollisuus?
- Voiko toimittajan kanssa sopia tietyn toimituspäivän,
jolloin kortteja voi huoletta tilailla pitkin
viikkoa/kuukautta, ja toimitus on vasta sovittuna
päivänä?
- Jos on tarpeen tehdä isompia tilauksia kerralla
esimerkiksi henkilökortin uusimisen yhteydessä, voiko
tilausjärjestelmään viedä isompia eriä tietoja vai pitääkö
asiakkaan tehdä se itse manuaalisesti?

Henkilökorttien valmistus palveluna on hyvä vaihtoehto
kun yritys haluaa pitää kaiken tiedon hallinnoinnin itsellään.
Laadukkaat laitteet ja kattavat tukipalvelut varmistavat
sujuvan tuotannon.

Muovikorttitulostimen valinnassa on kaksi tekniikkaa: HDP
ja DTC. HDP eli siirtokalvotulostus tarjoaa tarkan
tulostusjäljen ja erinomaisen kulutuskestävyyden. Se on
oikea valinta kun koko kortti (nimet, kuvat, logot,
taustakuvat) tulostetaan korttitulostimella.
DTC eli Direct To Card –tulostus tarjoaa nopeamman ja
kustannustehokkaan tulostusvaihtoehdon. DTC –tulostus
sopii mainiosti käytettäväksi esipainettujen korttipohjien
yksilöintiin esim. nimellä ja kuvalla.
Laitteen hankinnassa kannattaa huomioida myös
tukipalvelut – miten takuunalaiset korjaukset hoituvat, ja
saako laitteelle tarvittaessa käyttötukea. Lisäksi on hyvä
huomioida tarvikkeiden saatavuus – miten värinauhoja ja
muita tarvikkeita on saatavilla, mikä niiden toimitusaika on
ja mitä ne kustantavat. Tulostimen edullinen hankintahinta
saattaa kostautua tarvikkeiden hinnassa ellei sitä huomaa
tarkistaa etukäteen.

Lähes kaikki muovikorttitulostimet toimivat tavallisen
tulostimen tavoin, eli niillä voidaan tulostaa tavallisten
toimisto-ohjelmien (Word, PowerPoint) kautta.
Henkilökorttien tulostamiseen kannattaa kuitenkin hankkia
oma ohjelma, sillä se helpottaa henkilökorttien hallintaa
huomattavasti.
CardExchange on erinomainen vaihtoehto korttien
tulostamiseen. Se toimii mainiosti pienellä korttimäärällä
tallentaen korttien tiedot Exceliin, mutta skaalautuu
tarvittaessa isoonkin tuotantoon laajojen
tietokantamahdollisuuksien avulla.

Asialliset henkilökuvat tekevät paljon henkilökortin
ilmeeseen. Kuvausvälineet voi hankkia itse, jolloin tarve on
yleensä kameralle, kamerajalustalle, studiovaloille ja –
varjoille sekä taustakankaalle. Vaihtoehtoisesti
kuvauspalvelut voi hankkia palveluna, jolloin
ammattikuvaaja tulee paikan päälle ottamaan kuvat.

Erilaiset työtehtävät yrityksessä asettavat usein myös korttipidikkeelle ja sen ripustukselle
omat vaatimuksensa. Henkilökortti toimittaa tehtäväänsä vaan jos se pidetään esillä, joten on
tärkeää löytää henkilökortin pitämiseen oikea vaihtoehto työtehtävien ja henkilökohtaisten
preferenssien mukaan – tähän on onneksi laaja valikoima erilaisia ratkaisuja.

Korttipidikkeissä sama malli
soveltuu monesti sekä pystyettä vaakamalliselle kortille.
Korttipidikkeen valinnassa tulee
huomioida myös se, tarvitseeko
samassa pidikkeessä pitää
useampia kortteja yhtä aikaa.
Myös kortin rei’ittäminen on
mahdollista, jolloin
korttipidikettä ei tarvita vaan
ripustus tehdään suoraan reiän
kautta. Tällöin ei tosin
RFID/NFC kortti ole
suositeltava.

Käytetään kiinnitettäessä kortti
suoraan kaulukseen tai
taskunreunaan. Käytetään usein
vierailijakorteissa.
Hauenleukaklipsi on perinteinen
A-mallinen klipsi joka toimii
jousella. Henkseliklipsi taas
toimii henkselistä tutun
kiinnikkeen tavoin – klipsin
pinnalla on liukueste ja se
lukitaan paikoilleen
napsauttamalla.

Varsinkin kaulanauhojen erot voi
monesti huomata vasta fyysisen
tarkastelun jälkeen. Tideltä voit
tilata veloituksettoman
mallipussin yleisimmistä
pidikemalleista!
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Nauhoista löytyy erilaisia leveyksiä,
pituuksia, kudontatapoja ja materiaaleja
lähes rajattomasti. Hinnan perusteella voi
usein päätellä materiaalin laadun ja
kestävyydenkin, mutta tärkein nauhoissa
on huomioida turvakatkopaikka, josta
nauha avautuu automaattisesti eikä
vakavampia tapaturmia pääse syntymään.
Kaulanauhoista löytyy laaja valikoima
värejä suoraan tehtaalta, mutta
tarvittaessa kaulanauha voidaan myös
värjätä tiettyyn sävyyn. Lisäksi kannattaa
pohtia logon tai sloganin painatusta
kaulanauhaan – henkilökunnan lisäksi
painetut kaulanauhat ovat oiva omaa
brändiä vahvistava giveaway myös
asiakkaille.
Kankaisten kaulanauhojen lisäksi
edullinen ja helppo vaihtoehto on myös
metallipalloketju – korttipidikkeistä löytyy
useampi vaihtoehto joissa
metallipalloketjun voi napsauttaa suoraan
kiinni pidikkeen kulmiin, ja pidike pysyy
tällöin myös oikein päin.

Kun kortissa on RFID-tunniste, on
kiinnikkeessä hyvä olla jojo. Jojoja löytyy
vyöklipsillä jolloin sen voi kiinnittää
vaikkapa housun reunaan, mutta myös
kaulanauhan voi tilata integroidulla jojolla,
jolloin henkilökortti roikkuu kaulassa
mutta jojon avulla kortin käyttö onnistuu
mainiosti myös kulkutunnisteena.
Erimallisia jojoja löytyy runsaasti eri
väreissä, ja niihin saa halutessa myös
logopainatuksen. Painatuksen voi tehdä
suoraan jojoon tai ns. dome-painatuksena,
jolloin painatus tehdään erillisen
muovikalvon taakse. Dome-painatuksen
etuna on ettei se kulu käytössä pois.

Henkilökortteja hankkiessa tärkein päätös on toimittajan valinta. Oikea toimittaja
osaa ohjeistaa henkilökorttien hankintaa asiakkaan tarpeiden mukaan oikeaan
suuntaan, ja tarjoaa tukea ja neuvoa koko prosessin läpi. Tämän jälkeen on helppo
käydä läpi palveluhankinnan ja oman korttituotannon väliset erot, ja valita niistä oikea
vaihtoehto kulloiseenkin käyttöön.
Oikean toimittajan kanssa henkilökorttien hankkiminen ja uusiminen hoituu
mutkattomasti!

Ensimmäistä kertaa kortteja käyttöönottaessa saattaa esiintyä muutosvastarintaa, johon
on syytä varautua. Suosittelemme liittämään korttien käyttöönoton osaksi isompaan
turvallisuuden kohotuksen kokonaisuutta, jolloin kortit ovat luonnollisempi osa uutta
yritysturvallisuuden arkipäivää. Tällainen tapahtuma voi olla esim. Turvallisuuspäivä,
johon liitetään henkilöstön ”turvallisuuskävely” (hätäpoistumistiet,
ensisammutusvälineiden sijainti, ensiapuvälineet, kokoontumispaikka, jne..).
Turvallisuuden ryhtiliike on usein positiivinen tapahtuma, kun asiakokonaisuus on tuotu
ymmärrettävästi esille. Samalla se parantaa myös yrityksen kilpailuasetelmaa nykyyhteiskunnan myllerryksessä.

