Capítulo 1 – Conceito Básico
O Forzip é um software de gerenciamento de produção de cartões de identificação, desde pequenas
quantidades até volumes industriais, que vem sendo aprimorado constantemente com novas tecnologias
demandadas por bureaus da área de identificação.
O Forzip é desenvolvido pela Task Sistemas desde 1996, com base no know-how adquirido em processos de
produção de cartões de larga escala.
O Forzip é pensado para atender às necessidades de empresas em vários setores: desde bureaus de alta
segurança na produção de identificações até áreas de Recursos Humanos de empresas, clubes, escolas,
indústrias, associações e outros, que desejem produzir internamente identificações para o seu público
interno.

Conceito Básico
O objetivo primário do Forzip é produzir de forma fácil cartões com layouts variados, que contenham
informações variáveis tais como nomes, datas, etc. Os dados e as imagens para os cartões podem ser obtidos
em diferentes arquivos, tipos de arquivos e / ou bancos de dados.
Portanto, o conceito básico do Forzip é permitir que o usuário defina layouts para os cartões, incluindo nestes
os campos de dados a serem usados. Em seguida, o Forzip combina os dados variáveis e imagens aos layouts
de forma eficiente, para a produção dos cartões.
Para tal, o Forzip oferece uma bela interface gráfica, acompanhando o estilo do Microsoft Office. A ideia é
guiar o usuário nos passos a serem executados:
i. Administrar bancos de dados de Clientes.

Guia Administração

ii. Editar os Campos que vão conter as informações variáveis a serem usadas nos cartões.

Guia Campos
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iii. Desenhar Modelos de cartões (layouts).

Guia Modelos

iv. Importar / editar dados variáveis e imagens.

Guia Dados

v. E finalmente: produzir cartões.

Guia Produção
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Cartão Exemplo
Neste manual, usaremos o cartão exemplo a seguir nas nossas explicações, que denominamos Projeto
Identidade Utopia.
Os fundos do cartão, em tons de vermelhos, foram previamente desenhados em um editor gráfico, tal como o
CorelDraw.

Dados variáveis na frente do cartão
Identidade
Nome
Nacionalidade UF
Sexo
Data de Emissão
Foto
Assinatura

Dados variáveis no verso
CPF
Carteira de Motorista
Data de Validade
Nome da Mãe
Nome do Pai
Observações
Foto

O Forzip poderá tanto:
 personalizar cartões brancos, imprimindo tanto o layout vermelho de fundo quanto os dados
variáveis.
 quanto personalizar cartões com layout pré-impresso, apenas imprimindo ou gravando a laser os
dados variáveis.
Se você deseja imprimir o fundo do cartão, é necessário salvar a imagem em arquivo, nas exatas proporções e
tamanho do cartão que você vai imprimir. Por exemplo, para cartões CR80, salvar com tamanho 85mm X
55mm.
Neste exemplo, temos duas imagens de fundo:
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Capítulo 2 – Instalação
Para instalar o Forzip, execute o programa SetupForzip.exe and siga as instruções exibidas.

Você pode precisar de privilégios de Administrador no seu computador para instalar componentes adicionais
tais como:
- Microsoft Access Database Engine 2010
- Microsoft Visual C++ Runtime Libraries (x86)
Estes componentes são distribuídos livremente pela Microsoft.

5

Capítulo 3 - Tutorial
A seguir você terá instruções para começar a produzir cartões no Forzip. Utilizaremos o exemplo do Projeto
Identidade Utopia exibido no Capítulo 1 – Conceito Básico.
Login no Forzip
Na tela de Login, selecione o idioma desejado e digite “admin” nos campos Usuário e Senha.

Seletor de
idiomas

Esqueceu sua senha?
Troque-a aqui!

Primeiro Passo: Criar um Banco de Dados para o Cliente Utopia
Selecione a Guia Administração e clique no

botão Clientes para incluir um novo Cliente.

Ao clicar no botão Incluir, o Forzip cria
uma pasta específica com o nome do
Cliente, que vai conter o banco de dados
criado. Layouts, imagens e arquivos de
dados devem ser copiados para esta
pasta.

Note: Copie ou mova todas as imagens, layouts de cartões e arquivos de dados para a pasta criada com o
nome do novo Cliente.
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Segundo Passo: Editar os Campos para este Cliente
Vamos agora incluir os Campos que serão utilizados em ambos os lados do cartão.
Um Campo pode conter qualquer informação variável, tal como nome, número de registro, código de barras,
informação numérica, data, foto ou outras imagens que serão usadas nos cartões.
Selecione a Guia Campos. Para criar um novo Campo, basta arrastar no Painel de Navegação o ícone do tipo de
Campo desejado, soltando-o na área adequada ao tipo de dado que você vai usar.

Arraste e solte o ícone do
Campo nesta área, de acordo
com seu tipo de dado.

Painel de
Navegação
Panel

1.
2.

Arraste do Painel de Navegação

Identificador

Básico

Solte na área de Campos
Texto

Campo
Número de Identificação

Texto

Nome

Texto

Nacionalidade

Texto

Sexo

Data

Emitido em

Imagem

Foto

Imagem

Assinatura
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Complete a configuração dos Campos que serão usados no verso do cartão.

Terceiro Passo: Desenhar os Modelos do cartão
No Modelo, você vai desenhar e definir características dos Campos a serem impressos e/ou gravados no
cartão, bem como a imagem ou os elementos que vão compor o fundo do cartão.
Selecione a Guia Modelos e clique no

botão Novo.

Clique no botão Novo e informe
o nome para o seu Modelo.
Área de Desenho
Use o Painel de
Navegação para acessar
os Modelos já criados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arraste os Campos
listados aqui e solte-os
na área de desenho.
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Arraste os Campos listados no Painel de Navegação e solte-os na área de desenho.

Arraste cada Campo e
solte na área de desenho.

Utilize as propriedades disponíveis para configurar cada Campo do seu Modelo.

Se você já tem um arquivo imagem do layout, clique no

botão Layout e selecione-o.

O Forzip vai exibir o layout selecionado na área de desenho. Esta é uma forma mais fácil de posicionar os
Campos, se você não quiser imprimir a imagem de fundo.

Forzip exibe a imagem
selecionada na área de desenho.
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No
botão Produção, você irá definir o modo de saída do Campo, ou seja, se o Campo será impresso,
gravado a laser, gravado no chip com contato, no chip sem contato ou gravado na tarja magnética.

Estas configurações referem-se à
gravadora a laser da Nidec Copal. Use-as
para configurar informações táteis,
imagens fantasma, micro textos, etc.

Complete esta operação salvando o Modelo, e em seguida crie o Modelo para o verso do cartão.
Agora temos os Modelos de frente e de verso cadastrados, que receberão os dados variáveis textuais e de
imagens, no momento da produção dos cartões.
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Quarto Passo: Importar Dados Variáveis
Dados variáveis a serem usados nos cartões podem ser importados a partir de arquivos como Microsoft
Access, Excel, XML, CSV ou TXT.
Selecione a Guia Dados. Clique no

botão Importar, selecione a opção Dados e escolha Excel.

No exemplo a seguir, temos uma planilha contendo os dados para os cartões do Projeto Utopia.

O Painel de Navegação exibe
as informações importadas.

Marque um check no Campo desejado, selecione a coluna correspondente na planilha e dê duplo clique no
campo de Conteúdo. A informação daquela célula da planilha será exibida ao lado do nome do Campo.
Clique no

botão Importar. O Forzip exibirá uma nova janela com as opções de importação.

Após a importação, o Forzip exibirá quantos registros foram processados, incluídos, atualizados ou não
importados (rejeitados).
Se houver registros rejeitados, clique no botão

Relatório PDF para listá-los.

Note que todos os dados importados passam a ser exibidos no Painel de Navegação.
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Quinto Passo: Associar as imagens aos dados importados
O próximo passo é associar os arquivos de imagens com os dados textuais que acabamos de importar.
Clique no

botão Importar e selecione a opção Imagens.

Usando o número de identificação (por exemplo, CPF, ID, RG, etc) como nome do arquivo imagem, é fácil
associar as imagens aos dados textuais.

O Forzip associa as
imagens aos dados
do Cliente...

… de acordo com o
Campo selecionado
por você.

O Campo imagem destino
desta associação receberá o
nome do arquivo imagem
associado ao registro.
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Sexto Passo: Editar ou revisar os Dados do Cliente
Agora você já pode editar e/ou revisar os dados variáveis que serão usados na produção dos cartões.
Revise os dados do Identificador
selecionado clicando nas guias.

Veja as informações
de produção deste
Identificador aqui.

Use o Painel para navegar
pelos Dados incluídos.

Navegue pelos
Dados do Cliente.

Selecione a Guia Imagens. Dê duplo clique sobre a imagem desejada: o Forzip vai exibir à direita as
ferramentas de edição de imagens disponíveis.

Edição de imagens:
gama, brilho,
contraste e rotação.

Ferramenta de corte: corta
a imagem na proporção
exata que ela deverá ter
para o Modelo selecionado .
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Sétimo Passo: Produzir Cartões
Já temos tudo pronto para iniciar a produção. Na Guia Produção, selecione configurações tais como: quais
faces dos cartões serão impressas / gravadas, o Modelo para cada face e quais operações serão realizadas.

Selecione os Modelos para
frente para verso dos cartões.
Ao selecionar os Modelos, o Forzip marca
quais operações deverão ser realizadas nesta
produção, de acordo com as configurações que
você definiu em Modelos.

O botão Conferir exibe a lista de cartões
rejeitados pelo Forzip, exibindo os motivos
de rejeição para cada cartão, se houver.

Clique no
botão Opções de Gravação para definir parâmetros da gravadora laser Copal, para
produção em lotes.

Selecione os cartões a serem produzidos usando qualquer Campo desejado...
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Ou selecione apenas os cartões que ainda não foram produzidos!

Defina a ordenação de produção dos cartões, se desejar.

Clique no
botão Visualizar para os cartões selecionados antes de produzi-los. Se houver qualquer
motivo para não produzir algum cartão, após a visualização o Forzip vai exibir a Área de Cartões Rejeitados,
que contém os Identificadores e os motivos para não produzir tais cartões, tais como: imagem não
encontrada, os dados não cabem na área definida, etc.

Identificador do cartão
sendo visualizado

E finalmente: clique no

botão Produzir para enviar estes cartões para a impressora e/ou gravadora!
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