
  

 

Manipülasyonlara fırsat vermeyiniz 

Erişim bilgileri ve PIN kodu gibi gizli bilgilerin saklanması dijital çağda önemli bir husustur. 

Veri güvenliğini sağlamak ve hele de internet bankacılığında art niyetli kullanımları 

önlemek için nihai adreslere ulaşana kadar gizli numaraların korunması gereklidir.  

Schreiner PrinTrust, PIN güvenliği alanında güvenilir yüksek teknolojiye sahip geniş bir 

ürün yelpazesi sunmaktadır. PIN Safe ile, PIN güvenliğiyle ilgili her türlü talebi yerine 

getiren ve bunun dışında özellikle ekonomik olan bir ürün geliştirilmiştir.  

Bir bakışta en önemli avantajlar: 

 Azami manipülasyon güvenliği: 

Fark edilmeyen PIN erişimi olmaz 

 CD'ye uygun ürün tasarımı, bireysel sahtelik koruması ile 

 Standart zarf sistemlerinde hızlı işleme 

 Ekonomik posta hazırlama: 

Özel kağıda ihtiyaç olmaz, normal lazer yazıcılar ile baskıya uygun 
 

 

Kombine güvenlik 

PIN Safe, iki güvenlik zinciri arasında PIN'leri 

manipülasyon güvenliğiyle mühürler.  

 Önce kağıt üstüne ışık geçirmez bir ana etiket 

yapıştırılır. 

 Ana etiket üstüne mürekkep veya lazer baskı 

aracılığıyla bireysel PIN yazılır. 

 Sonrasında PIN Safe etiketi PIN üzerine yapıştırılır ve böylece numaranın üstü 

güvenli şekilde örtülür. 

 

PIN'in üst ve alt taraftan mutlak ışık geçirmez şekilde örtülmesi sayesinde PIN Safe, 

meraklı gözlere karşı azami güvenlik sağlar.  

Üst etikete entegre edilmiş Void efekti sayesinde en acemi insan dahi bir sahtecilik veya 

manipülasyon denemesini hemen fark edebilir. 

 

 

 



  

 

Mükemmel koruma 

Schreiner PrinTrust, PIN Safe sayesinde mektubun hazırlandığı yerden tüketicinin posta 

kutusuna kadar PIN gönderiminde yeni kriterler oluşturuyor.  

 Optimal koruma: 

Sıcak, soğuk, çözücü madde veya aşırı yoğun ışıktan etkilenmez: PIN Safe, PIN 

kodunu yetkisi olmayan kişilerin görmesine karşı korur. 

 Bağımsız olarak test edildi: 

FOGRA ve PIRA gibi test kuruluşları tarafından yapılan ayrıntılı testlerin sonucu: PIN 

Safe kullanıldığında PIN kodunun fark edilmeden öğrenilebildiği optik, kimyasal 

veya fiziksel herhangi bir yöntem yoktur. 

PIN Safe etiketi, PIRA tarafından APACS Standart 72'ye göre test edilmiş ve Sınıf 4, 

verilebilecek en yüksek güvenlik kademesi olarak değerlendirilmiştir. 

 Hazırlama sırasında ispat edilebilir güvenlik: 

PIN baskısı ve üst etiket manipülasyon güvenliğine sahip şekilde bir kişiselleştirme 

sistemine eklenebilir. 

 

Pratik ve şık 

Okuyucu için kolay konumlandırma ve uygulama: PIN Safe, 

kullanıcı dostu genel konsept sayesinde alıcısında olumlu bir etki bırakır.  

 Son kullanıcı, PIN kodunu holografik koruyucu  

tabakayı kazımak suretiyle görebilir. 

 Alıcı, PIN kodunu mektup üzerinde doğrudan  

uygulama bilgilerine sahip metin içerisinde bulur, çünkü  

PIN Safe normal mektup kağıdına basılabilmektedir.  
 

Önemli bireysellik 

PIN Safe etiketin ebatları ve renkleri dilendiği gibi 

belirlenebilir. Bu, marka ve reklam iletilerinin, her kullanıcının 

yüzde yüz göreceği şekilde tek yüzey üzerinde birleştirilmesini 

sağlar.  

 İlginç standart tasarımlar konusunda geniş seçim olanağı. 

 Bireyselleştirilmiş holografik bir kazıma yüzeyi sayesinde PIN Safe, imaj 

oluşturucu bir reklam taşıyıcısına dönüşür. 



  

 Ebat ve rengin bireysel olarak uyarlanması CI ve layouta uygun bir tasarıma 

olanak sağlar. 
 

Son derece ekonomik 

Tam da maliyet baskısının arttığı zamanlarda, güvenlikten ödün vermeden maliyet 

tasarrufu sağlayan ekonomik çözümler aranır. PIN Safe, hazırlama aşamasından tüketiciye 

ulaşan kadar uygun fiyata azami güvenlik sunar.  

 Normal kâğıt kullanılarak ekonomik posta hazırlama.  

 Hızlı hazırlama olanağı, kısa geri dönüş süreleri ve verimli kaynak kullanımı olması 

sağlar. 

 Alt etiket ve üst etiket, mevcut tüm dispenser sistemlerine az bir zahmetle 

takılabilmektedir. 
 

 

Optimal servis - Bireysel çözümler 

Manipülasyona ve sahteciliğe karşı korumalı güvenlik sistemlerinin imalatında sahip olduğu 

on yılı aşkın tecrübe sayesinde Schreiner PrinTrust firması bugün bu segmentte pazar 

liderlerinden biri sayılmaktadır.  

 Geniş kapsamlı danışmanlık: 

Schreiner PrinTrust firmasının uzmanları, geniş bilgi ve tecrübeleriyle müşterilerinin 

hizmetindedir. 

 Bireysel çözümler: 

Standart etiketten özel geliştirmeye kadar: Schreiner PrinTrust, müşterinin 

ihtiyacını en optimal şekilde karşılayan çözümler üretir.  

 Optimal entegrasyon: 

Güvenlikle ilgili talepler ve mevcut üretim proseslerine dayanarak Schreiner 

ProSecure firması, azami ekonomiklik ve güvenlik sağlayan komple çözümler sunar. 

Geniş kapsamlı bir kalite yönetimi sayesinde en yüksek beklentiler yerine getirilir. Bunun 

ispatı, Kuzey Amerika Güvenlik Ürünleri Organizasyonu (NASPO)'nun katı kurallarına göre 

belgelendirilmiş olmasıdır.  

 

 

Bilgi için: www.olcsancad.com 


