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In thẻ từ  giá rẻ hiện đã và đang được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng nhiều khi
xã hội ngày càng phát triển. Cùng khám phá một số công dụng của thẻ từ qua phần chia sẻ
sau.

  Khái niệm về thẻ từ
  

Khi đi siêu thị, gửi xe, rút tiền từ các cây ATM chúng ta thường sử dụng một chiếc thẻ nhựa nhỏ
xinh hay còn gọi là thẻ từ. Thẻ từ thường được làm từ nhựa PVC, theo một tiêu chuẩn kích thước
nhất định. Phía sau thẻ có một đường sọc màu nâu đen ngang thẻ, khi đưa vào các loại máy sẽ
nhận dạng thông tin trên thẻ, giúp khách hàng thực hiện các thao tác cần thiết.
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  Ưu nhược điểm của thẻ từ
  

Thẻ từ đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, sử dụng cho nhiều mục
đích khác nhau như làm thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ xe, thẻ học sinh, bằng lái xe…. 

  

Chất liệu nhựa PVC giúp thẻ có độ bền cao hơn thẻ giấy, không bị tác động bởi nước, bụi bẩn
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hay các tạp chất khác. Chất liệu nhựa sử dụng an toàn cho sức khỏe, không gây ngộ độc.

  

  

Giá thành rẻ cũng là một ưu điểm tuyệt vời mà thẻ nhựa mang đến cho khách hàng. So với
những chiếc thẻ từ chất liệu khác thì dường như thẻ từ bằng nhựa có tính kinh tế hơn.

  

Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì thẻ từ cũng gặp phải một số hạn chế như: Đầu đọc thẻ và
thẻ phải được tiếp xúc tốt với nhau mới có thể đọc dữ liệu. Dữ liệu có thể bị ảnh hưởng bởi từ
trường nếu tiếp xúc gần các khu vực có từ trường.

  In thẻ nhựa ở đâu giá rẻ, uy tín
  

Đối với một số doanh nghiệp, việc in thẻ từ cho mục đích chấm công là điều cần thiết. Hiện nay
tại các chung cư cao cấp cũng sử dụng thẻ từ để giám sát việc ra vào của các cư dân, đảm bảo
an ninh cho khu dân cư. Việc mua hàng, tiêu dùng của người dân đã trở nên đơn giản hơn khi
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công nghệ ứng dụng nhiều vào cuộc sống. Nếu bạn đang cần tìm một đơn vị in thẻ từ giá rẻ thì
có thể liên hệ đến https://thegioithenhua.vn/ . Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sản
xuất các loại thẻ nhựa, thẻ từ phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. 
https://thegioithenhua.vn/
đã và đang là đối tác của nhiều đơn vị lớn trên cả nước. Chúng tôi cam kết giá thanh rẻ, chất
lượng thẻ từ đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người.

  

Khi cần in ấn thẻ nhựa số lượng lớn, làm lại thẻ vui lòng liên hệ đến website: https://thegioithen
hua.vn/  để được
tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

  

Xem thêm: Thông tin báo giá in thẻ từ rẻ nhất hiện nay
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