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Het bedrijf 

nagels is de internationale marktleider in productie en levering van tickets voor parkeren en 
vervoer. 15 werkmaatschappijen in 10 landen, een jaarproductie van meer dan 3,5 miljard tickets 

en producten die worden gebruikt in meer dan 80 landen over de gehele wereld. Dit succes komt 
voort uit ons vermogen om innovatieve producten te leveren die voldoen aan internationale eisen 
en die gelijk lopen met de ontwikkelingen van de industrie gecombineerd met het creëren van een 
oplossing op maat voor elke klant. Consistente en duurzame groei kan worden toegeschreven aan 
kwaliteit en functionaliteit van onze producten. Hooggekwalificeerde teams van deskundigen die 
zich richten op het helpen van bedrijven met  de ontwikkelingen van tickets. 

Leisure

Een van onze snelst groeiende markten is de Leisure industrie waarvoor wij een breed scala aan 
innovatieve diensten leveren. Actief in de takken van recreatie, entertainment, sport en toerisme 

biedt nagels een ticketing product dat voldoet aan alle eisen, budget en deadlines. 
Met het oog op het leveren van een tijdig perfecte oplossing  werken we nauw samen met de 
original system leverancier (OEM) en systeemintegrators. Dit staat garant voor compromisloze 
kwaliteit en prestaties dat op zijn beurt leidt tot optimale betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit. 
Met Leisure klanten over de hele wereld zijn we in staat onze diensten en ontwikkelingen deskundig  
aan te passen aan elke omgeving.

Kwaliteit van het Produkt: Functionaliteit van het ticket is de sleutel tot het succes 
van onze klanten. Dit is de reden dat wij ook individuele milieu en klimatologische 
omstandigheden betrekken bij het adviseren over het drukken van uw tickets. Onze 

benadering van QRFT (kwaliteit voorop) in het proces van productie en levering betekent dat u altijd 
producten van de hoogste kwaliteit ontvangt afgestemd met alle OEM’s en System Integrators in de 
branche.

Advies en Support: Ons technisch team is samengesteld uit de meest ervaren en 
getalenteerde specialisten, allen afkomstig en met een achtergrond in engineering en print 
productie. Daarom zijn onze klanten ervan verzekerd dat elk advies en ondersteuning is 

bedacht en geïmplementeerd door een doorgewinterde professional. We bieden duidelijke richtlijnen 
aan zodat onze klanten relevante informatie en suggesties ontvangen. Hierdoor zijn wij in staat de 
prestaties en winstgevendheid van de ticketing oplossingen te optimaliseren.

Vast contactpersoon: Bij nagels begrijpen we dat onze klanten snel, eenvoudig en 
efficiënt antwoorden op hun vragen willen. Ongeacht de grootte van uw bedrijf ondersteunt 
een toegewijd lid van ons team u te allen tijde.

Opslag en Distributie: Met uitgebreide warehousing en een team van bekwame logistiek 
medewerkers bieden wij een breed scala van producten die na gereed productie 
dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag worden verzonden. Ons magazijn heeft ook 

voorraad – on stock mogelijkheden. Klanten worden naar behoefte beleverd, desgewenst via vooraf 
overeengekomen leverschema's.

Gecertificeerd Leverancier: Als gecertificeerd en aanbevolen ticketing fabrikant werkt 
nagels nauw samen met de Machinefabrikanten (OEM) en systeemontwerpers om ervoor 
te zorgen dat alle aspecten van de ticket productie voldoen aan de eisen van de IT-

systemen. Onze ticket oplossingen geven onze klanten elke keer weer het vertrouwen dat nagels 
voldoet aan de hoogste eisen en behoeften.

Waarom ?

Naast kwaliteit en functionaliteit van het product, voortreffelijke service en vriendelijke 
ondersteuning, richt nagels zich uiteraard ook op de impact van gedrukte media op het milieu. 

Dit is de reden waarom wij materialen gebruiken van duurzame hulpbronnen met Chain of Custody 
certificeringen en geaccrediteerde FSC-producten. Door gebruik te maken van verschillende 
duurzame initiatieven, zoals het gebruik van zonnepanelen voor duurzame energie voor onze 
productie-installaties, dragen we bij aan een zo goed mogelijk en duurzaam carbon footprint.



Wij vervaardigen papier 
- en PVC kaarten met 

RFID-technologie voor diverse 
toepassingen: lage frequentie (125 
kHz, bijvoorbeeld Hitag), hoge 
frequentie (13,56 MHz, bijvoorbeeld 
Mifare®) en de ultra hoge 
frequentie (bijvoorbeeld Higgs 3).

Physical Characteristics:
• Format ID1 - ISO IEC 7810
• 101mm x 25mm 
 (Windshield tags)

Dikte:
• 250 μm - 800μm

Mogelijkheden:
• Initialisation and chip 
 encoding utilizing SAMs
• Inkjet printing of UID, 
 numbers or codes
• other options on request

Functionaliteit:
• Integrated circuit for example 
 NXP MIFARE Ultralight® &  
 Ultralight® C, MIFARE 
 Classic®
• SRT 512 -STMicroelectronics
• Infineon my-d™ move
• other IC’s available on request

RF Standards:
• ISO 14443 A/B
• ISO 15693
• MIFARE®, Calypso®
• ISO 18000-6c

Chip manufacturer e.g.:
• NXP
• Infineon
• STMicroelectronics

Vanwege gebruiksgemak 
en betrouwbaarheid zijn 

kaartjes met magneetstrip reeds 
decennia lang een populaire 
optie gebleven. Geschikt 
voor allerlei toepassingen, 
magneetband met koudlijm of 
warmteoverdracht, met behulp van 
Hi-Co (2750Oe/4000Oe) of Lo-Co 
(300Oe) tape in verschillende 
breedtes en kleuren.

Verschillende breedtes:
• 3,81 mm breed
• 5.5 mm breed
• 6.35 mm breed
• 9,5 mm breed
• 12.7 mm breed
• 18 mm breed

nagels biedt een uitgebreid 
scala aan thermisch gecoate 

materialen compatible met alle 
OEM- en system integrator 
systemen. Barcodetechnologie 
blijft over de hele wereld aan 
populariteit winnen. Basismateriaal 
en coatings moeten niet alleen 
voldoen aan het afgifte systeem 
maar ook aan de omgeving 
waarin de tickets worden gebruikt. 
Ons team biedt begeleiding en 
advies voor wat het best bij uw 
activiteiten past ongeacht waar u 
in de wereld bent gevestigd.

Tickets voor:: 
• 1D Barcode (b.v. Interleaved  
 2/5), EAN 13, Code 128
• 2D Barcode (b.v. Datamatrix)
• 3D QR Code

Product Eigenschappen

Een goede (ver)werking van het soort ticket voor uw systeem is cruciaal. Wij bieden verschillende 
functies die de juiste oplossing bieden voor uw specifieke eisen en blijven zo langdurig 

rendement leveren op uw investeringen.

Barcode Magneet Strip RFID

Keuze uit meerdere mogelijkheden...

Wij bieden eveneens een scala aan andere productfuncties welke kunnen worden toegepast 
op alle verschillende type tickets.

• Impinj
• Alien

Formaat 
We produceren losse tickets, fanfold 
tickets, rollen en ticket boekjes op 
verschillende papierformaten.

Kleuren
Alle standaard kleuren zijn 
afdrukbaar op zowel de voorzijde 
als achterzijde van het materiaal. 
Kleuren op aanvraag.

Materialen 
Beschikbaar materiaal variëert van 
standaard papier soorten tot glans 
coating opties voor thermische 
top - en eco producten. We hebben 
tritex, thermische tritex, synthetische 
films en thermische gecoate films. 
Al deze opties worden geleverd in 
verschillende diktes en gewichten, 
aangepast aan uw behoeften.

Beveiligings mogelijkheden
We kunnen beveiligingsvoorzieningen 
toepassen in uw product voor extra 
bescherming. Dit kan variëren van een 
eenvoudige low-level oplossing, zoals 
dag-gloed inkten met oplichtende 
vezels in het substraat of lasergelaste 
hologrammen tot reliëf. 
Ook beschikbaar zijn een scala aan 
beveiligingen waarbij inkt reageert op 
warmte of druk als een middel van 
de bevestiging van de echtheid van 
het product. Voorbeelden van deze 
toepassingen zijn munt-reactieve en 
of Thermochroom inkt dat kan worden 
toegevoegd in het product ontwerp. 
Beveiligde codering van het product is, 
indien gewenst, bovendien beschikbaar 
voor magnetics of RF-technologie.



Praktijk voorbeeld

nagels heeft een zwak voor voetbal en het is een eer voor ons om aan voetbalclubs  
toegangstickets, clubcards en seizoenskaarten te leveren. Als een internationaal opererend 

bedrijf en expert voor toegang en identificatie oplossingen binnen de leisure industrie leveren en 
ondersteunen wij wereldwijd talloze voetbalclubs.

Deze case study gaat over een van onze Duitse Bundesliga klanten. Aan het begin van 2015 
werden we gevraagd om alle toegang en identificatie media voor het stadion, met inbegrip van 

toegang tickets, abonnementen en identiteitskaarten voor werknemers te leveren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een 
duurzame bedrijfsvoering. nagels operated by roveka wil maatschappelijk verantwoord on-
dernemen en maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maat-
schappelijke en economische effecten hiervan. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed 
op de belanghebbenden (stakeholders) van een bedrijf. Dat kunnen onze medewerkers of 
klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de 
maatschappij’ in algemene zin.
Het is voor nagels operated by roveka belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun be-
langhebbenden. Zo krijgen wij inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook 
is het belangrijk dat nagels operated by roveka transparant is over haar activiteiten en de 
maatschappelijke effecten hiervan.
MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. 
nagels operated by roveka gaat een stap verder en richt zich op nieuwe markten en Business 
modellen, gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Wat houdt MVO concreet in voor nagels operated by roveka:
FSC gecertificeerd SCS-COC-000652-QO. De gehele keten van houtkap tot eindproduct 
wordt gecontroleerd op basis van duurzaamheid. Duurzaam betekent bestendig of lang 
meegaand. Een duurzame ontwikkeling is een strategie of productiemethode die de na-
tuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput om zo de behoeften van toekomstige ge-
neraties niet in gevaar te brengen. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal 
evenwicht tussen sociale (People), ecologische (Planet) en economische (profit) belangen.
Duurzame inzetbaarheid. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar wanneer ze goed, gezond 
en gemotiveerd hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Een belangrijk thema, aan-
gezien we vanwege vergrijzing en ontgroening in de toekomst met minder mensen meer 
werk moeten doen.
Wij hebben - en nemen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren (responsibility to respect). Ook moeten wij de mensenrechtenrisico’s in hun 
keten in kaart brengen en verminderen.
Maatschappelijk verantwoord inkopen wordt ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. 
nagels operated by roveka neemt haar verantwoordelijkheid in de keten en let niet alleen 
op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product, maar ook op sociale en milieuaspecten. 
Zo beïnvloeden wij het gedrag van onze toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu.
We willen waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) 
gebied.
Speelt een rol in al onze  bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van 
productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
Wij maken continu afwegingen tussen de verschillende stakeholderbelan-
gen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
Is een continu proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de 
tijd en met elke bedrijfsbeslissing.

Het eindresultaat

Wij zijn trots te zeggen dat onze tickets de laatste paar jaar door meer dan 60.000 bezoekers 
per wedstrijd zijn gebruikt. Wij verheugen ons erop nauw samen te werken met de Duitse 

Bundesliga voor nog veel meer seizoenen.

De vereisten

Om het voetbal voor de fans zo plezierig mogelijk te maken moest het ticket materiaal "voetbal 
proof" zijn. Echte fans moedigen hun team gepassioneerd aan wat betekent dat het er soms 

ruw aan toe kan gaan. Tickets moeten met andere woorden bestand zijn tegen invloeden van 
buitenaf zoals vloeistoffen, verfrommelen en kleuring. Inderdaad, abonnementen moeten nog 
duurzamer zijn dan single toegangskaartjes zodat deze een heel voetbalseizoen feilloos blijven 
werken.

De uitdaging

Veel stadions over de hele wereld gebruiken 1D barcodetechnologie (2/5 interleaved barcode) 
voor identificatie en documentatie van bezoekers om toegang te verlenen bij de ticket controle 

punten. Aangezien het toegangsbewijs zelf geen geldwaarde bevat is fraudepreventie slechts een 
secundaire eis en blijft beperkt tot zichtbare bescherming.
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Op maat gemaakte 
oplossingen zijn 

beschikbaar voor 
seizoens-, bonus- en 
toegangskaarten 
compleet met 
geïndividualiseerd 
design en 
functionaliteit.

Wij bieden 
meerdere 

oplossingen voor 
thema – en pretparken. 
Ongeacht uw eisen, 
van standaard 
tickets tot RFID 
polsbandjes, bieden 
we diverse ingangs- 
en toegangscontrole 
oplossingen aan.

Onze loterij/casino 
batches  staan 

garant voor gebruiks- 
gemak en maximale 
veiligheid. Ook 
leveren wij duurzame 
thermische kassa rollen 
vrij van carbonic acid.

Onze oplossingen 
voor skigebieden 

zijn duurzaam 
ontworpen. Evenals 
dat onze oplossingen 
functioneren in koud 
weer zijn ze ook 
waterbestendig en 
beschermd tegen 
impact bij valpartijen.

We bieden een 
scala aan 

mogelijkheden om de 
tickets te voorzien van 
reclame en promotie 
uitingen.

Sportfaciliteiten en 
stadions vereisen 

vaak toegangstickets 
(papier), abonnementen 
(PVC) en werknemer 
identiteitskaarten. Met 
ons vermogen om alle 
mogelijke materialen 
te gebruiken hebben 
wij altijd de perfecte 
oplossing voor elke 
toepassing.

Het creëren van 
bewustzijn met 

prachtig ontworpen 
toegangstickets in 
hoge kwaliteit lang 
voordat de werkelijke 
gebeurtenis plaats 
vindt. Profiteer 
van onze expertise 
en combineer 
verschillende 
mogelijkheden dat 
uw evenement extra 
speciaal maakt. 
Of het nu gaat om 
festivals, beurzen en 
partijen, wij leveren 
een oplossing op 
maat voor een veilige 
toegangscontrole en 
bezoekers registratie.

Wij bieden 
kleurrijke high 

end- toegang 
tickets met diverse 
beveiligings-
voorzieningen, zoals 
hologrammen, volgorde 
nummering of zegels.

Leisure ApplicatiesAltijd alles bij de hand

Onze website is ontworpen om u te helpen bij het kiezen van de beste oplossing voor uw bedrijf. 
Of u nu informatie wilt, een bestelling plaatst of de voortgang van een aankoop wilt weten, 

klanttevredenheid is de kern van alles wat we doen.



Kies 

nagels is een wereldwijd gevestigde print-oplossingsprovider actief in een breed scala van 
sectoren. Wij zijn een deskundig en betrouwbare partner die producten op maat levert voor 

elk denkbaar ticket systeem. Neem vandaag nog contact met ons voor state-of-the-art ticketing 
solutions.
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Bedrijven van de nagelsgroup

De nagelsgroup bestaat uit zeer gespecialiseerde bedrijven met een gedeelde ambitie: 
ontwikkeling in groei. Elk bedrijf werkt aan onze grondbeginselen met behoud van de eigen 

identiteit. Elk bedrijf biedt unieke vaardigheden waar onze klanten en de ticketing- en print-industrie 
in het algemeen van profiteren. Met een gevestigde reputatie als een vernieuwend en oplossing 
georiënteerd print bedrijf biedt de nagelsgroup toegevoegde waarde aan de Parking-, Mass Transit-, 
Leisure - en Gezondheid industrie.

Wereldwijde expertise
    Produktie Branch Verkoopkantoor
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