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1 Allmänt
•
•
•
•
•

ID06-kort ska till sitt innehåll och användande stödja ID06 Standard, version 1.5 och till den
refererande dokument.
ID06-kort får endast ställas ut av part som ackrediterats av ID06 AB.
ID06-kort är tidsbegränsat och följer innehavarens företagstillhörighet.
ID06-kort ska kvitteras ut av varje innehavare, se exempel i bilaga 6.
ID06-kort får endast beställas av behörig firmatecknare eller av den delegerad ansvarig person.

2 Kortinformation
2.1 Obligatoriska uppgifter på kortets framsida
• Juridiskt företagsnamn.
• Organisationsnummer*.
• Kortnummer.
• Förnamn.
• Efternamn.
• ID06-logotyp.
• Fotografi.
• Hologramfolie.
• UV-tryck.
• Giltighetstid.
* Vid enskild firma skrivs texten ”Enskild firma” istället för organisationsnummer.

2.1.1 Fotografi
Fotografiet som ska användas till ID06-kort ska vara av god kvalitet. För detta ska följande anvisningar följas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotot lämnas i ett exemplar och ska vara välliknande.
Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
Båda ögonen ska vara helt synliga och pupillerna ska synas tydligt. Blicken ska vara riktad mot
kameran.
Fotografiet ska ha god skärpa. Skärpan ska ligga i pupillen. Reflexer får inte synas i glasögon.
Individen får inte ha mörka eller färgade glasögon.
Individen får inte ha någon huvudbonad eller liknande.
Ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara ljus och utan skuggor.
Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet.
Både svartvita foton och färgfoton är godkända.

2.2 Obligatoriska uppgifter på kortets baksida
•
•

Uppgift om upphittat kort. Standardtext för respektive ackrediterad kortleverantör eller utfärdare.
Uppgift om kontroll av kort, standardtext.
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2.3 Instruktion vid tryckning
2.3.1 Framsida
•
•
•

Grått mönster över hela kortet, även där fotografi och ID06-logotyp ligger vilket framgår av skyddat
tryckunderlag.
UV tryck, framgår av skyddat tryckunderlag.
Hologramfolie, standard från KURZ, SB Dots med placering enligt måttsatt skiss och som framgår av
skyddat tryckunderlag.

2.3.2 Baksida
•

Magnetrand HiCo 2750oe. Magnetranden placeras på vänster sida av kortet sett från kortets framsida,
alltså inte bakom hologramfolien.

Skyddat tryckunderlag erhålls från ID06 AB efter inlämnad ackrediteringsansökan och preliminärt
ackrediteringsbeslut (mönster, färgsättning m.m.).

2.3.3 Skyddslaminat
ID06-kort ska efter att alla personliga uppgifter tryckts, förses med ett skyddslaminat. Skyddslaminatet ska
vara 0.06-0.1mm tjockt.

2.3.4 Temporära kort
För att en individ ska få ett temporärt kort utfärdat till sig ska individen redan ha ett giltigt och aktivt ID06kort. Individen ska även legitimera sig vid uthämtande av kortet och arbetsgivaren ska kontrollera individens
identitet. Det temporära kortet får som längst vara aktivt i tio arbetsdagar per tillfälle och dess giltighetstid får
maximalt vara ställt till två år.
Vid utfärdande av ett temporärt kort ska vid avsedd plats för foto, istället ett företagsunikt löpnummer anges.
I fältet för extrayta ska färgkodning enligt CMYK göras på hela ytan. På platsen för för- och efternamn kan
fritext avseende kortets behörighet skrivas med teckensnitt Arial, storlek elva, fet stil och centrerat.

2.3.5 Besökskort
Besökskort ska endast ges ut till personer som inte är verksamma på arbetsplatsen, exempelvis vid
studiebesök. Individer som tilldelas ett besökskort ska registreras i ID06 Systemet av arbetsplatsens
registeransvarig. Besökskortets giltighetstid är sex månader från dess att de trycks.

2.3.6 Enskild firma
Vid ”Enskild firma” ska inte organisationsnumret anges på kortes framsida. På platsen avsedd för
organisationsnummer anges i stället ”Enskild firma” i teckensnitt Arial, storlek åtta och centrerat.

2.3.7 Fritextfältet (37 x 10mm)
I detta fält får efter medgivande från respektive huvudman, ägare till varumärke eller organisation, ytterligare
logotyp sättas in. Antalet logotyper i detta fält är maximerat till två. Andra uppgift som kan anges i detta fält
är titel. Nummer får dock aldrig vara lika med personnummer eller ange en giltighetstid. Även i dessa fall måste
medgivande finnas från den huvudorganisation som utfärdar behörigheten eller auktorisationen som anges.
Fältet får aldrig användas för sponsring, ideella, politiska eller marknadsföringsinriktade budskap.
Text och placering ska vänsterjusteras så att maximalt avstånd erhålls från ID06-logotypen.
Det åligger den ackrediterade kortleverantören att säkerställa att erforderliga medgivande finns från aktuella
huvudmän innan korttillverkningen sker.
Bilaga 1: ID06-kort, version 1.5

Sida 3 av 4

Huvudman, vars varumärken kan komma ifråga, är den som skriftligt förbundit sig att tillämpa ID06 - Allmänna
bestämmelser, se bilaga 7. Aktuella uppgifter om huvudmän delges fortlöpande de ackrediterade
kortleverantörerna av ID06 AB. Oaktat detta åligger det alltid ackrediterad kortleverantör att i varje enskilt fall
inhämta godkännande från berörd huvudman innan logotyp eller organisationens namn används på ett ID06kort.

2.3.8 Giltighetstid
Korten skall förses med uppgift om giltighetstid. Giltighetstiden är maximalt fem år från utfärdat datum.
Företag kan välja en annan, kortare, giltighetstid. Giltighetstiden skrivs in i fältet för extraytan. Även de
temporära besökskorten skall vara försedda med giltighetstid. Giltighetstiden skrivs: Giltigt t.o.m. år (åååå) månad (mm) - dag (dd).

2.3.9 Måttsatt skiss

Box eller gatuadress till kortleverantören,
utfärdande företag eller annan part som har
utfärdande företags uppdrag att hantera
upphittade kort.
Det får aldrig framgå av adressen var det
upphittade kortet medger inpassering.
Samtlig text på baksidan: Teckensnitt Arial,
storlek 9 och centrerat.
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