DOKLADY
VÝROBA DOKLADŮ
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, (STC) je
tradiční výrobce osobních dokladů, a to jak běžných typů
dokladů v papírové podobě, tak v podobě plastových
karet formátu ID-1. Doklady jsou vyráběny v souladu
s národní i mezinárodní (zejména evropskou) legislativou
a splňují požadavky technických norem ISO, ICAO 9303
a technických standardů EU. Doklady mohou obsahovat
kromě alfanumerických údajů strojově čitelnou zónu nebo
elektronický kontaktní či bezkontaktní čip, případně i jiné
typy nosičů dat, jako např. čárové kódy nebo magnetické
proužky. STC v rámci výroby dokladů zajišťuje komplexní
proces od zpracování grafického návrhu, přípravy pro
tisk, vlastní tisk, personalizaci až po doručení produktu na
místo určení. STC nabízí široké spektrum služeb v oblasti
výroby dokladů, aby uspokojila individuální požadavky
svých zákazníků z komerční i nekomerční sféry. V oblasti
osobních dokladů nabízí STC i implementaci souvisejících
IT systémů pro elektronický sběr dat, pořizování žádostí,
jejich centrální zpracování, personalizaci a následné
vydávání dokladů.

OCHRANNÉ PRVKY

PORTFOLIO DOKLADŮ

Úroveň a způsob zabezpečení je stěžejním prvkem
dokladů. Použité ochranné prvky jsou veřejné a utajené
a mohou být umístěny v designu, v materiálu nebo v tisku.
Běžně se používají 3 stupně ochrany – viditelné pouhým
okem, detekované pomocí speciálních technických
prostředků a zjistitelné pomocí laboratorních metod
a prostředků.

Osobní doklady – občanský průkaz, povolení k pobytu.

PERSONALIZACE
STC nabízí kvalitní laserovou personalizaci plastových
karet, elektronickou personalizaci kontaktních
a bezkontaktních čipů, a to ve shodě se standardy
ICAO a ISO. Laserové gravírování patří mezi velmi
účinné ochranné prvky proti padělání a v kombinaci
s elektronickou částí dokladu zajišťuje vysokou úroveň
bezpečnosti dokladů. Mezi další způsoby personalizace
patří například personalizace na digitálních strojích
a pomocí retransferového tisku. Vlastní provedení dokladu
a způsob personalizace jsou realizovány v souladu
s konkrétními představami a požadavky zákazníka.

Cestovní doklady – cestovní, služební, diplomatický,
cizinecký pas a cestovní doklad pro uprchlíky, cestovní
průkaz, cestovní průkaz totožnosti, víza a námořnická
knížka.
Doklady pro řidiče a vozidla – řidičský průkaz, průkaz
profesní způsobilosti řidiče, technický průkaz motorového
a přípojného vozidla, osvědčení o technickém průkazu
a karty digitálního tachografu ČR.
Doklady pro státní správu – zbrojní průkaz, průkaz
zbraně, zbrojní oprávnění, služební průkaz Policie ČR,
služební průkaz Celní správy, průkaz notáře, průkaz
analytického útvaru Ministerstva financí ČR, sada průkazů
pro Státní plavební správu, lodní certifikát.

VYSOKÁ BEZPEČNOST
I ÚROVEŇ ZPRACOVÁNÍ
U těchto typů produktů je vždy brán zřetel na jejich
estetickou přijatelnost, cenově efektivní výrobu,
životnost a odpovídající ochranu proti falzifikaci.
Doklady zpracované v STC svým provedením odpovídají
nejnovějším standardům v oblasti designu, použitých
materiálů i tisku tak, aby možnost jejich padělání byla
maximálně znesnadněna. Celkové zpracování v kombinaci
s bezpečnostními prvky je na vysoké profesionální úrovni,
díky níž se skupina elektronických cestovních dokladů
zpracovávaných v STC jednoznačně řadí ke světové špičce.
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