ITENS DE SEGURANÇA
TÍQUETE ‐ FRENTE

Holografia de Segurança Exclusiva com
repetição da numeração
Dispositivo em formato de tarja da sequência numérica em em baixo
relevo.

Sistema QRCode
Desenvolvido para o consumidor validar o tíquete, tirar dúvidas e
comunicar fraudes.

Numeração Micro Perfurada
Impressão da sequência numérica do documento, feita por micro
perfuração.

Impressão com tinta reagente
Fundo Invisível Reativo à Luz Ultravioleta

Reage em contato com elementos químicos.

Fundo de segurança impresso em tinta incolor invisível a olho nu,
apresentando luminescência sobre a incidência de luz Ultra Violeta.

Impressão de Linhas Aleatórias
Formadas por Micro Letras
Linha composta por texto impresso na direção longitudinal do
documento.

Sistema de Impressão Iris de Máquina
baixíssima aderência ao substrato, facilmente removida sob ação do
atrito de uma borracha ou similar – aplicada nos números
correspondentes aos dias, mês, horas e minutos.

ITENS DE SEGURANÇA
TÍQUETE ‐ VERSO

Imagem Oculta em Linhas

Imagem Oculta em Micro Letras
Elemento gráfico oculto em área construída somente por
micro letras. A imagem não pode ser visualizada a olho nu
nem com auxílio de lentes de aumento ou microscópio. Só
poderá ser visualizada com o uso de leitor de plástico
transparente.

Elemento gráfico oculto em área construída somente por
linhas, sem variação no tamanho, ângulo e frequência. A
imagem não pode ser visualizada a olho nu nem com auxilio de
lentes de aumento ou microscópio. Só poderá ser visualizada
com o uso de leitor de plástico transparente.

Posicionar a película em 135º
Alinhar a película com o fundo

ITENS DE SEGURANÇA
HOLOGRAFIA

NUMERAÇÕES UTILIZADAS NO TÍQUETE
Todo tíquete produzido é identificado por sequencia numérica única, atrelada a uma chave criptográfica gerada e
controlada pela CET. Esta sequencia numérica é gravada no tíquete e repetida em todos os elementos da sua
composição de forma permanente e indelével, que não pode ser removida ou adulterada sem danificar o documento.
Tornando cada tíquete uma peça única, que não pode ser duplicada ou separada e integrando as diferentes técnicas de
segurança utilizada dando mais robustez.
Código de Verificação
Chave oculta revelada somente na utilização do tíquete que permite a
fiscalização e o consumidor através de sistema web mobile validar, rastrear,
detectar e comunicar fraudes, como também conhecer os itens de segurança
atrelados
Numeração Micro Perfurada Cônica
Impressão da sequência numérica do documento, feita por micro
perfuração cônica que transpassa o papel e pode ser visualizada contra
a luz por ambos os lados do documento. Permite autenticidade rápida,
mesmo em ambiente inóspitos de baixa luminosidade.

Repetição da Sequencia Numérica do tíquete sobre
Holograma de segurança
Potencializa a segurança da holografia e do documento, pois é
um elemento de fácil identificação, difícil reprodução e associa o
foil ao tíquete.

FITA ADESIVA
Possibilita que o tíquete seja afixado no vidro para facilitar sua visualização, a cola utilizada não marca e
não deixa resíduo no vidro.

