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COMPANY PROFILE

Ucard Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang spesialis percetakan kartu PVC. Seiring berjalannya
waktu kami berkembang dan melakukan banyak perubahan, baik secara pelayanan maupun pemasaran. Sebagai
unit bisnis yang dikelola secara profesional kami melayani jasa percetakan untuk online maupun ofﬂine. Kami
senantiasa hadir dengan pelayanan prima dan berlimpah dengan ide-ide yang memberikan inspirasi untuk mitra
bisnis kami. Harga yang sangat kompetitif, proses cepat dan tepat waktu. Kualitas mengacu pada standar ISO &
ATM, serta dukungan operator yang handal & dicover oleh sistem manajemen produk yang sangat baik,
menjadikan kamu sangat dipercaya untuk menjadi partner percetakan bagi beberapa perusahaan besar, baik
swasta maupun instansi pemerintah, dan dalam skala regional maupun nasional. Saat ini kami telah menjadi
pelopor produsen cetak kartu PVC terbesar di Surabaya, Jakarta & Semarang dengan memiliki kapasistas
produksi hingga 10.000 kartu per hari.
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EXCLUSIVE
CARD
ONLY HERE

Kami tidak memproduksi kartu jenis apapun dengan menggunakan bahan
instan, bahan baku yang kami gunakan adalah bahan PVC terbaik kualitas
premium dengan standar ATM & ISO. Didukung dengan teknologi modern
dan SDM berkualitas. Kami juga menyediakan premium cover yang sesuai
dengan segmentasi usaha Anda. Selain itu, kami bisa menjamin kartu akan
diterima dengan kondisi sangat baik (no rejection) karena kami
menggunakan sistem quality control yang ketat dan tepat, serta
dikemas dengan menggunakan kemasan yang sesuai dengan kategori kartu.

Berbahan Dasar PVC Berkualitas (NON INSTAN)
Sesuai Standar ISO dan tebal standar ATM
Anti Luntur
Anti Patah

CARD
QUALITY

Anti Mengelupas
Tahan Lama Dalam Berbagai Kondisi
Finishing Terlengkap
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Hanya kami yang mampu memberikan jaminan after sales produk berupa
GARANSI 100% apabila kartu yang Anda dapat tidak diterima dalam kondisi
baik (S&K). Berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan sepenuh
hati kepada Anda kepada Anda adalah tanggung jawab kami.

MORE SECURE
WITH THE
LATEST
TECHNOLOGY

Sebagai produsen kartu PVC terbaik di Indonesia
kami menyediakan berbagai macam kebutuhan
baik personalisasi maupun ﬁnishing. Seperti embossing,
hot stamp, magnetic stripe encoding, laser engraving,
thermal printing, nano printing, uv printing, hologram.
Guna memberi perlindungan yang maksimal dan
keamanan data lebih terjamin.
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Magnetic Stripe

Barcode

Hot Stamp

Hologram

UV Print

Scratch Label

Mifare & RFID Proximity

Signature Panel

Embossing

Debossing

Security Seal

Berikut berbagai macam ﬁnishing kartu PVC yang bisa Anda aplikasikan pada kartu yang akan Anda buat.
Selain menambah kesan eksklusif pada kartu Anda. Berbagai ﬁnishing tersebut akan memberi perlindungan
yang maksimal dan keamanan data lebih terjamin.
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Mengapa Anda Harus berkerjasama dengan kami?

SPEED THAT YOU CAN TRUST

COMPETITIVE

Demi terciptanya hubungan partnership jangka panjang,
tim kami selalu berkomitmen untuk mengirim hasil
produksi secara tepat waktu & profesional.

Hanya kami yang mampu memberikan jaminan harga terbaik,
karena kami memiliki seluruh aset mesin produksi kartu
sendiri sehingga harga kami tentu sangat bisa bersaing dengan
produsen kartu lain.

WIN-WIN PARTNERSHIP

TRUSTED SOLUTION

Seiring dengan semakin terbukanya komunikasi bisnis,
persaingan bisnis di dunia percetakan kartu juga makin
meluas, tidak hanya pada nilai kuantitas dan kualitas produk,
tetapi sudah meningkat pada persaingan penyediaan pelayanan
yang lebih baik kepada pelanggan. Untuk itu kami tidak pernah
berhenti berinovasi baik dalam upaya pengembangan produk,
mau pun dari sisi pelayanan, demi tercapainya goal setting untuk
para partnership kami yang mengacu pada win-win solution.

Kami telah banyak bekerjasama dengan perusahaanperusahaan seperti perbankan, perhotelan, retail, instansi
pemerintah, asuransi bahkan dari industri kesehatan yang
menginginkan mutu dan kualitas tinggi dari hasil cetak kartu.
99% perusahaan tersebut puas dengan hasil yang kami cetak.
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Apa yang dapat kami lakukan untuk Anda?
Kami mengakomodir seluruh kebutuhan cetak kartu dan aksesoris kartu bagi Anda.
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Cetak Ka u PVC

Finishing Ka u

Cetak Ka u Nama

- Kartu Member
- Kartu Pre Printed / Kartu Blanko
- Kartu Pasien
- Kartu Magnetik
- Kartu Pelajar / Mahasiswa
- Kartu ID Card
- Kartu Partai
- Kartu Asuransi
- Kartu NPWP
- Kartu Garansi
- Kartu Parkir
- Kartu Hotel
- Kartu Gold & Silver
- Kartu Visitor
- Kartu Akses
- Kartu RFID Mifare
- Kartu RFID Proximity
- Kartu E-Money
- Kartu Flashdisk

- Kartu Emboss
- Kartu Hot Print
- Kartu Signature Panel
- Kartu Glitter
- Kartu Hologram
- Kartu Gosok

- Kartu Nama PVC 1 Sisi
- Kartu Nama PVC 2 Sisi
- Kartu Nama Transparan Glossy
- Kartu Nama Transparan Doff

Reader & Encorder

Aksesoris ID Card

- Reader RFID Mifare
- Reader RFID Proximity
- Encorder Magnetik

- Tali ID Card
- Yoyo ID Card
- Chasing / Holder ID Card
- Gelang Konser
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KARTU
MEMBER

Kami handal dalam mencetak kartu member, untuk outlet minimarket, FO, toko, gym, restoran, butik dan masih
banyak perusahaan yang mempercayakan kami untuk mencetak kartu member. Kartu member adalah salah satu
strategi marketing, sehingga tahun demi tahun pembuatan kartu member seolah wajib bagi setiap outlet atau
perusahaan yang memiliki pelanggan, agar pelanggan merasa nyaman dan di hargai, dan termasuk dalam pelanggan
istimewa.
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KARTU ID CARD
PEGAWAI

Selain tahan dalam berbagai macam kondisi baik indoor maupun outdoor, kelebihan kualitas kartu kami terletak
pada tingkat warnanya yang solid dan tidak mudah luntur sesuai standar ISO dan ATM. Kami telah banyak
bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menginginkan mutu dan kualitas tinggi dari hasil cetak id card.
99% perusahaan tersebut puas dengan hasil yang kami cetak.
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KARTU
PELAJAR &
MAHASISWA

Kami memproduksi kartu untuk pelajar & mahasiswa dengan kualitas standar ATM dan ISO. Kami tidak
memproduksi kartu pelajar dengan bahan instant. Karena kartu pelajar digunakan untuk ketahanan 3 tahun,
maka kami menyarankan kepada Anda untuk memperhatikan kualitas. Cetak kartu pelajar kami bermutu tinggi,
tahan lama dan memiliki warna yang cerah dan tidak mudah luntur.
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KEY CARD HOTEL
(RFID & MAGNETIK)

Key card hotel biasanya berfungsi sebagai kunci akses untuk membuka kamar atau menggunakan lift saat di hotel.
Jika dari sisi budget cetak kartu hotel dibagi menjadi dua yaitu low budget menggunakan sistem swipe / gesek
(kartu magnetik) dan high budget menggunakan teknologi terbaru yaitu smart card atau adanya chip yang
tertanam pada kartu tersebut. Dengan adanya kartu hotel ini, akan semakin memudahkan pelanggan untuk
mengakses berbagai macam kebutuhan dan fasilitas yang tersedia di dalam hotel seperti lounge, kolam renang
dan akses pintu tertentu seperti mall dsb.
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KARTU
PASIEN

Kami melayani cetak kartu pasien atau kartu kesehatan pada umumnya. Kami telah banyak mencetak dan
berlangganan dengan banyak pusat layanan kesehatan, klinik, rumah sakit, pemerintahan swasta dll. Dengan
kualitas cetak yang tajam dan tahan lama di jamin standar ATM dan ISO.
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KARTU
TRANSPARAN

Saat ini id card transparan masih jarang sekali dimiliki oleh kalangan masyarakat yang biasanya menggunakan
PVC solid putih. Jika ditinjau dari sisi ketebalan, ID Card transparan setara dengan tebal ATM. Bagi Anda yang
ingin membuat ID Card untuk kartu pegawai, kartu member atau pun kartu nama. Buat terobosan baru dengan
menggunakan bahan PVC transparan ini, selain jauh lebih eksklusif dan elegan, dijamin ID Card Anda unik dan
tiada duanya.
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KARTU
FLASHDISK

Dengan menghadiahkan ﬂashdisk kepada klien atau partner akan sangat bermanfaat dan terus terkenang selama
digunakan, karena pada masa sekarang hampir semua orang membutuhkan ﬂashdisk untuk bertukar data. Flash
disk berbentuk seperti kartu kredit bisa disimpan dalam dompet, sehingga tidak khawatir ketinggalan dan aman.
Dengan desain yang sesuai dengan corporate identity, semakin pas digunakan sebagai merchandise perusahaan
Anda.
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KARTU
HOT PRINT

Cetak kartu hot print adalah cetak kartu yang ﬁnishingnya dilengkapi dengan memberikan balutan emas terhadap
hasil emboss pada kartu PVC, sehingga tulisan-tulisan cantik dapat timbul lanyaknya kartu ATM. Kartu yang dapat
menggunakan jenis ﬁnishing ini adalah kartu yang wajib memiliki minimal ketebalan 0,76 mm. Selain angka dan
huruf, logo pun dapat diberikan efek hot print sehingga tampak lebih elegan dan eksklusif. Saat ini tersedia 3 pilihan
warna untuk hot print yaitu gold, silver dan rainbow (warna hologram).
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KARTU
EMBOSS

Cetak ID Card Emboss adalah layanan cetak kartu yang dilengkapi dengan huruf timbul seperti pemberian
nama pada kartu ATM. Tersedia banyak pilihan foil emboss untuk menambah kesan elegan pada kartu Anda,
namun yang telah banyak digunakan saat ini adalah warna foil emboss silver & gold. Kartu ini biasanya
diaplikasikan untuk kartu member, kartu ATM, kartu prioritas, privilege card hingga kartu kredit. Diproduksi
dengan mesin emboss elektrik & proses laminasi PRESS OVEN maka bisa dipastikan kartu Anda tahan lama
dalam berbagai kondisi hingga jangka waktu 3 tahun.
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AKSESORIS
ID CARD
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Perusahaan kami tidak hanya mencetak ataupun menerima jasa untuk mencetak kartu yang Anda inginkan. Tapi di
perusahaan kami juga menerima permintaan Customer untuk kebutuhan Aksesoris ID Card. Kami mempunyai
Accesoris ID Card yaitu Card Holder, Card Holder bolak-balik, Lanyard (Tali ID Card), Plastik ID Card,Yoyo ID
Card,Yoyo ID Card+Sablon, dan Jepitan ID Card.
Tim kami juga menerima pesanan Yoyo ID Card dengan menggunakan Sablon yang sesuai dengan nama Instansi,
Perusahaan, atau organisasi anda. Harga yang terjangkau adalah pelayanan utama yang kami berikan kepada para
customer kami, selain itu pelayanan yang terbaik dan delivery time yang cepat juga kami berikan untuk Anda. Karena
kepuasan anda merupakan hal yang sangat penting untuk kami.
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Tali Lanyard

Chasing

Frame elastis

Plastik id card

Yoyo + Resin

Gelang Konser
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PRODUK
PENDUKUNG
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Id Card Printer & Supplies
Printer ID Card atau card printer atau printer kartu adalah mesin printer yang dibutuhkan untuk mencetak kartu
pvc dalam pembuatan id card. Kartu plastik PVC merupakan bahan dasar dalam pembuatan kartu id card. Id card
kependekan dari identity card atau kartu identitas karena didalamnya mengandung informasi identitas pribadi
(personalisasi) seperti nama, foto, jabatan, alamat, usia, dsb. Selain itu kami juga menyediakan supplies id card printer
seperti ribbon monochrome dan ribbon full color untuk semua jenis dan tipe id card printer dengan harga yang
cukup kompetitif.
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HITI CS 200

Fargo DTC4500e

Fargo DTC1250e

Fargo DTC1000me

Zebra ZXP3

Datacard SD160

Datacard SD260

Datacard SD360
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Fargo HDP5000

Ribbon Monochrome

Ribbon Full Color
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Reader & Encorder Magnetic
Magnetic encoder adalah alat untuk membaca dan meng-code ( WRITE) / menulis data ke magnetic stripe yang ada
pada Id Card, Kartu ATM, Kartu Parkir, Bank Pass Book dll. yang mengisi data pada track 1, 2 dan 3. Berbeda dengan
reader yang hanya memiliki fungsi membaca kode pada stripe magnetic, encoder memungkinkan pengguna dapat
mengisi menghapus lalu mengisinya kembali atau yang lebih dikenal dengan istilah read and writen function. Cara
menggunakannya pun tidak rumit cukup menggesek kartu yang terdapat area magnetic stripe ke alat reader atau
encoder tersebut.

Encoder MSR 606
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Magnetic Reader
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Reader RFID

Reader RFID atau pembaca RFID adalah merupakan alat penghubung antara software aplikasi dengan antena yang
akan meradiasikan gelombang radio ke tag RFID. Terdapat 2 jenis reader yaitu tipe reader S50 yang kompatibel
dengan frekuensi kartu RFID Mifare 13,56Mhz. Dan tipe reader EM4100 yang kompatibel dengan frekuensi kartu
RFID Proximity 125Khz.

Reader Proximity
EM4100

Reader Mifare S50

Reader NFC ACR 122U
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Klien Kami
Kami telah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti perbankan, perhotelan, retail, instansi
pemerintahan, asuransi bahkan dari industri kesehatan yang menginginkan mutu dan kualitas tinggi dari hasil cetak id
card tersebut dan 99% perusahan tersebut puas dengan hasil yang kami cetak
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