MANUAL - IDENTIFICAÇÃO
DE CARTÕES A3

Modo de identificar o modelo de seu cartão A3

COMO IDENTIFICAR A MÍDIA QUE ESTA
SENDO FORNECIDA A SEU CLIENTE
Como sabemos o a AC DIGITAL esta fornecendo a seus clientes
desde o mês de Dezembro de 2016 dois modelos de Cartões A3.
São eles os modelos Cartão Gemalto e Cartão Oberthur.
Como as duas mídias são fornecidas pela AC DIGITAL possuem a
mesma impressão em suas faces, a seguir demonstraremos
detalhes que permitem identificar as mídias conforme seu devido
modelo.

Qual a importância de identificar com qual mídia esta trabalhando?
Cada mídia trabalha com seu próprio gerenciador, por isso a importância
de sabermos identificar seus modelos, primeiramente para o agente para
saber qual gerenciador acessar para verificar o funcionamento da mídia e
para proceder com o teste do certificado após sua emissão, além de poder
informar corretamente a seu cliente qual gerenciador deve ser instalado em
sua maquina para correto funcionamento de seu certificado.

São os Gerenciadores:
Cartão GEMALTO – Gerenciador SAFESIGN
Cartão OBERTHUR – Gerenciador AWP IDENTITY MANENGER

Gerenciador AWP IDENTITY MANENGER (figura1) Cartão
OBERTHUR.
Gerenciador SAFESIGN (figura 2) Cartão GEMALTO .

COMO IDENTIFICAR O CARTÃO
Na parte FRONTAL do cartão a principal diferença entre as mídias
se encontra no formato de seu Chip o cartão GEMALTO possui
seu Chip com formato mais circular, já o cartão OBERTHUR
possui um formato mais retangular, como mostrado nas imagens
abaixo.

Já na parte TRASEIRA de seu cartão, as principais diferenças encontram-se nas
bordas, no cartão GEMALTO e possível observar no canto superior direito a
descrição com o nome do cartão além de possuir bordas levemente mais escuras,
como destacado na imagem abaixo.
Já o cartão OBERTHUR não possui nenhuma escrita em sua borda e nem mesmo
diferença de tonalidade nas bordas como mostrado na imagem abaixo.
Seguindo estes passos você facilmente conseguirá identificar seus cartões AC
DIGITAL.

