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Card Information - LEGIC Basics

LEGIC Basics
Legic Prime
Legic Prime is puur een tag. Deze wordt geleverd zonder Legic service kaarten, of launch kaarten.
Deze lezer gebruiken wij alleen voor tags (kaartserienummer).

Legic Advant
Legic Advant kan gebruikt worden in een Stored Value Server systeem, waarbij je de kaart dan dus als tag gebruikt, maar
ook als Stored Value Card, waarbij je alle informatie op de kaart kunt schrijven.
Stored Value Server
In Stored Value Server zal de kaart als een tag gebruikt worden, en hoeft er dus verder niets te gebeuren. Toch kun je er met
Legic Advant ook voor kiezen om de terminal te launchen met de ED 02 set van Inepro, waardoor je ook Legic Advant,
Service, Admin kaarten kunt lezen en schrijven.
Als je deze terminal later wilt omzetten naar een Stored Value Card systeem moet je wel de ED 02 set uit de terminal
verwijderen.
Stored Value Card
Deze terminals worden zonder launch data uitlevert. De eventueel meegeleverde service kaarten gaan pas werken na de
launch. De klant moet deze terminals dus zelf launchen met zijn eigen launch kaarten of voor dit specifieke project een
losse set kaarten aanschaffen. Dit doe je door de terminal 16x te launchen met ED 02.
Launchen
Er is een soort kaart om de terminal te launchen.
SAM
Deze kaart gebruik je om de PayCon te launchen, hierna kan de terminal bestaande Legic Advant + Service, en Admin
kaarten lezen, maar nog geen kaarten aanmaken.
1. Leg de kaart op de terminal.
2. De display geeft 'Lauching...' aan.
3. Wacht een aantal seconden tot de boodschap verdwijnt.
XAM
Deze kaart gebruik je om deze terminal permanent geschikt te maken voor het aanmaken van Legic Advant kaarten.
IAM
Deze kaart gebruik je om deze terminal tijdelijk (10 minuten) geschikt te maken om Legic Advant kaarten aan te maken.
Nog steeds is een ECOS SAM benodigd!
Voor het aanmaken van kaarten: ED 10 10 000000000000 (12 nullen).
Note: 'Launchen' in het Duits = 'Tauffen' en 'Launchcard' is dus: 'TauffKarte'.
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