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Digital Payments 
for a Trusted World

TINA back-upmodus

Quickguide 

De offline back-up die uw zaak draaiende houdt

Altijd betalingen aanvaarden,  
ook in geval van netwerkstoringen
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VOORAF

Hebt u een YOMANI terminal met handelaarsmodule?

• Voer de beschreven stappen uit op uw handelaarsmodule. 

• Indien uw terminal geïntegreerd is met uw kassa, 
voert u de beschreven stappen uit op uw kassa.

Hebt u een YOMANI terminal zonder handelaarsmodule?

• Voer de beschreven stappen uit op de terminal zelf.

• Indien uw terminal geïntegreerd is met uw kassa, 
voert u de beschreven stappen uit op uw kassa.

Hebt u een YOXIMO?

• Druk op “correctie”.

• Controleer vooraf of de batterij voldoende opgeladen is 
en voer dan de beschreven stappen uit.

De TINA back-upmodus praktisch
Quickguide
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WAT IS DE TINA BACK-UPMODUS?

De TINA back-upmodus (Temporary Interruped Network 
Application) is een unieke oplossing waarmee u altijd en 
overal elektronische betalingen kunt aanvaarden, zelfs 
wanneer u geen internetverbinding hebt. Zo voorkomt u 
dat een verkoop niet doorgaat of dat u klanten moet 
teleurstellen.

Bij een klassieke betaling met een betaalterminal van 
Worldline wordt elke transactie online gecontroleerd. 
Daardoor bent u 100% zeker dat de kaarthouder voldoende 
saldo heeft om de betaling uit te voeren. Van zodra zich een 
probleem voordoet met het netwerk (bv. internet), kan de 
betaling in principe niet doorgaan. Dankzij de TINA back-
upmodus kunt u de terminal ook offline gebruiken.

Tijdens deze offlinemodus verloopt het betaalproces vrijwel 
op dezelfde manier als bij een online procedure. Uw terminal 
controleert zoals altijd de pincode van de betaalkaart. 
Alleen wordt de betaling in dit geval niet meteen verzonden 
maar opgeslagen in uw betaalterminal tot wanneer de 
verbinding hersteld is. Is het netwerk opnieuw beschikbaar? 
Dan worden de betalingen die u offline hebt aanvaard ter
goedkeuring doorgestuurd naar Worldline.

Of u nu online of offline transacties verwerkt, uw klanten 
merken er niets van. En uw business blijft gewoon draaien!

De TINA back-upmodus in combinatie met uw kassasysteem 
Om TINA te gebruiken in combinatie met een 
kassagekoppelde betaalterminal neemt u best contact op 
met uw kassaleverancier of de integrator van uw 
kassasysteem. Afhankelijk van het gebruikte protocol kan hij 
de kassakoppeling aanpassen om het gebruik van deze 
back-upoplossing in samenspraak met uw kassasysteem 
mogelijk te maken. Daarbij is het mogelijk dat uw 
kassaleverancier of integrator een “recovery file” van offline 
transacties aanmaakt. Op die manier beschikt u ook in geval 
van een defecte betaalterminal nog altijd over de 
uitgevoerde offline transacties.

De TINA back-upmodus testen
Hebt u de TINA back-upmodus aangeschaft? Dan adviseren 
we u om de werking vooraf nog eens te controleren. Zo weet 
u precies wat u moet doen van zodra er zich een storing 
voordoet. 

De TINA back-upmodus praktisch
Quickguide
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HOE WERKT DE BACK-UPMODUS?

ACTIVEREN DEACTIVEREN

 Uw terminal staat op “KAART LEZEN” 

Druk op de toets worldline
KAART LEZEN

TYPES MAN.

 Elke 15 minuten voert de betaalterminal een online transactie 
uit. Na 5 succesvolle transacties, zal de back-upmodus weer 
automatisch deactiveren.

 Selecteer “BACKUP MODE”.  

Deze bevindt zich achter toets 1 of 3,
afhankelijk van uw instellingen.

1 BACKUP MODE
3 TRANSACTIONS

 U kunt de back-upmodus ook handmatig deactiveren. Dat 
doet u op dezelfde manier als de activering, alleen selecteert 
u dan INACTIEF.

 Voer uw wachtwoord voor de back-
upmodus in. Dit zijn de laatste vier 
cijfers van uw terminalnummer. Uw 
terminalnummer bestaat uit acht 
cijfers en begint met “01”. U vindt dit 
nummer op elk transactieticket
van uw terminal. Druk op “OK” om te 
bevestigen.

ADMINISTRATOR MODE
....

INVOEREN PASWOORD

Hou er rekening mee dat u de TINA back-upmodus alleen 
maar kunt activeren op het moment dat er zich een 
internet- of netwerkstoring van de transactieverwerker 
voordoet.
 
Beperkingen tijdens de back-upmodus 
Indien u de TINA back-upmodus activeert, hou dan 
rekening met de volgende beperkingen tijdens het 
aanvaarden van offline transacties:

 Selecteer “ACTIEF” 

Druk op “OK” om te bevestigen.
BACKUP MODE

INACTIEF
ACTIEF INACTIEF

 Het scherm bevestigt de activatie. 

Druk op OK om terug te keren naar 
het hoofdmenu, “KAART LEZEN”.

BACKUP MODE
ACTIEF

ACTIEF INACTIEF

Betaalmethodes Betaalkaarten Functie

Alleen via chip
en pincode
(niet contactloos,
via QR-code of
magneetstrip).

• Alleen met 
Bancontact, Visa,  
V PAY, Mastercard  
en Maestro.

• Internationale 
betaalkaarten zoals 
JCB, Union Pay, 
Diners Club, Discover 
alsook maaltijd- en 
ecocheques worden 
niet aanvaard.

• Alleen bedoeld voor 
verkoop.

• Terugbetalingen, 
reservaties, 
cashbacks of andere 
functies worden 
tijdelijk geweigerd.

De TINA back-upmodus praktisch
Quickguide

GOED OM TE WETEN
• Limiet van 500 euro per transactie
• Geen online autorisatie tijdens betaling
• Back-upmodus duurt niet langer dan 48 uur
• Maximaal 400 transacties per dag per betaalterminal
• Maximaal 500 transacties per maand per betaalterminal
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1. Wat is mijn wachtwoord om de TINA back-upmodus te activeren?

2. Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

3. Waarom duurt de eerste transactie na activering zo lang?

4. Waarom wordt een transactie niet uitbetaald?

5. Ontvang ik een rapport van mijn offline transacties?

6. Kan ik zelf mijn offline transacties doorsturen?

7. Is er een risico verbonden aan het gebruik van de TINA back-upmodus?

8. Wordt er een ticket afgedrukt tijdens de TINA back-upmodus?

9. Kan ik op een ticket zien of het een offline transacties betreft?

10. Kan ik op mijn totaalbon de offline transacties herkennen?

11. Wat ziet de kaarthouder op zijn mobiel- of internetbankieren als omschrijving?

12. Voor welke kaarten kan ik de TINA back-upmodus gebruiken?

13. Zijn het aantal transacties in de TINA back-upmodus beperkt?

Quickguide

De TINA back-upmodus: 
veelgestelde vragen en antwoorden
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1. Wat is mijn wachtwoord om de TINA back-upmodus te activeren? 
Uw wachtwoord voor de TINA back-upmodus wordt gevormd door de laatste vier cijfers van uw terminalnummer. Dat 
nummer bestaat uit acht cijfers en begint met “01”. U vindt het op elk transactieticket van uw terminal.

2. Hoe wijzig ik mijn wachtwoord voor de TINA back-upmodus?   
U kunt uw wachtwoord voor de TINA back-upmodus niet wijzigen. Uw wachtwoord wordt gevormd door de laatste vier 
cijfers van uw terminalnummer. Dat nummer bestaat uit acht cijfers en begint met “01”. U vindt het op elk transactieticket 
van uw terminal.

3. Waarom duurt de eerste transactie na activering zo lang?  
Dat komt omdat de terminal eerst nagaat of er online een transactie kan worden uitgevoerd. Op die manier moet de TINA 
back-upmodus niet nodeloos worden geactiveerd.

4. Waarom wordt een transactie niet uitbetaald?  
Indien de kaarthouder beschikt over onvoldoende saldo of een ongeldige kaart, dan aanvaardt de terminal de offline 
transactie, maar kan de bank die de kaart uitgeeft die betaling achteraf weigeren. Dat is een risico voor eigen rekening.

5. Ontvang ik een rapport van mijn back-up transacties?   
Ja, na goedkeuring door de bank ontvangt u een elektronisch rapport van al uw Bancontact transacties. Het kan 
gebeuren dat een Bancontact transactie in offline modus meerdere keren ter goedkeuring moet aangeboden worden, 
bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo. In dat geval ontvangt u hiervan ook meerdere rapporten.

6. Kan ik zelf mijn offline transacties doorsturen?  
Uw offline transacties worden ’s nachts automatisch doorgestuurd naar Worldline. U kunt de overdracht van uw 
transacties ook eigenhandig uitvoeren. Dat doet u zo:

 Uw terminal staat op “KAART 
LEZEN” 

Druk op de toets 
worldline

LIRE CARTE

TYPES MAN.

 Selecteer “1. AWL BC/MC”
1 AWL BC/MC

 Selecteer “4. ANDERE KAARTEN”
1 WORLDLINE
2 DERN. TRANSACTION
3 SETUP TERMINAL
4 OTHER CARDS

 Selecteer “1. UPLOAD BATCH”
1 UPLOAD BATCH
2 CONSULTE BATCH
3 TRANSFERT
4 STATUS

 Selecteer “9. BACKUP MODE” 
5 TOTAUX
6 JOURNAUX
7 PARAMETRAGE
9 BACKUP MODE

 Het scherm bevestigt de  
back-upmodus transfer.

Om terug te keren naar het
hoofdmenu “KAART LEZEN”
druk 4 maal op “STOP”

BATCH UPLOAD  
ACCEPTE

<OK>
ACTIVE INACTIVE

 

Quickguide
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7. Is er een risico verbonden aan het gebruik van de TINA back-upmodus?  
Omdat alle transacties via de TINA back-upmodus zonder online verificatie worden aanvaard, is er inderdaad een miniem 
risico aan verbonden. De kans bestaat dat het saldo van de klant onvoldoende is of de kaart ongeldig is. In dat geval 
wordt de transactie wel offline aanvaard, maar achteraf geweigerd door de bank die de kaart uitgeeft. Offline transacties 
worden ook tijdelijk bewaard in de terminal. Als de terminal defect raakt, kunnen ze verloren gaan. Het is dus mogelijk 
dat enkele transacties niet worden uitbetaald. Die risico’s zijn voor eigen rekening.

8. Wordt er een transactiebon afgedrukt tijdens een offline transactie? 
Ja, ook tijdens de TINA back-upmodus wordt er een transactiebon afgedrukt na een geslaagde transactie.  
Wordt de transactie afgekeurd (bijvoorbeeld bij een verkeerde pincode of een verlopen kaart)? Dan ontvangt u geen 
transactiebon.

9. Kan ik op de transactiebon zien of het een online of offline transactie betreft? 
Ja, zoals u kunt zien in onderstaand voorbeeld heeft een online transactie een autorisatiecode en een  
offline transactie niet. 
 

 

 

10. Kan ik op mijn totaalbon de offline transactie herkennen? 
Nee, op de totaalbonnen ziet u geen verschil tussen online en offline transacties. U ziet dezelfde totaalbon die u kent van 
de online modus. Wenst u uw offline transacties te bekijken? Dat kan via de Worldline (web)tools.

11. Wat zien kaarthouders bij mobiel- en internetbankieren of op bankafschriften bij een offline transactie? 
In tegenstelling tot online transacties zijn offline transacties niet direct zichtbaar op diensten van mobiel- en 
internetbankieren. Een offline transactie wordt pas na 2 tot 4 werkdagen zichtbaar na upload van de batch  
(met offline transacties). Daarbij worden de datum en tijd vermeld van het moment van afhandeling in de winkel.

De TINA back-upmodus: 
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POI: 50123456
KLANTTICKET

Terminal: 50055811 Merchant: 12345678
Periode: 0031 Transactie: 0200248

MASTERCARD
(A00000000001251)

Mastercard
Kaart: xxxxxxxxxxxxxx0001
Kaartnummer: 2

BETALING
Datum: 10/02/2018 12-15

Autorisatiecode: 11AA1A

WORLDLINE

Totaal:   0,05 EUR

Leesmethode: Chip
PIN OK

POI: 50123456
KLANTTICKET

Terminal: 50055811 Merchant: 12345678
Periode: 0031 Transactie: 0200248

MASTERCARD
(A00000000001251)

Mastercard
Kaart: xxxxxxxxxxxxxx0001
Kaartnummer: 2

BETALING
Datum: 10/02/2018 12-15

 

WORLDLINE

Totaal:   0,05 EUR

Leesmethode: Chip
PIN OK

ONLINE OFFLINE



12. Voor welke kaarten kan ik de TINA back-upmodus gebruiken? 
U kunt verschillende kaarten gebruiken in functie van het type dienst dat u gekozen hebt in uw contract. 
De TINA back-upmodus voor Bancontact: Bancontactkaarten. 
De TINA back-upmodus voor internationale kaarten: Visa-kaarten, Visa Debit-kaarten (voorheen V PAY), Mastercard en 
Debit Mastercard (voorheen Maestro). De andere betaalkaarten kunnen niet verwerkt worden in offline modus.

 

13. Zijn het aantal transacties in de TINA back-upmodus beperkt?

 Ja, u kunt maximaal 400 transacties per dag uitvoeren met de TINA back-upmodus. Dit komt doordat de TINA back-
upmodus enkel geactiveerd wordt als er problemen zijn met het netwerk. 
De hierboven vermelde limieten hangen af van het type dienst dat u gekozen hebt in uw contract. U kunt de limieten van 
de TINA back-upmodus voor Bancontact (400 transacties per dag en per terminal) optellen bij deze voor internationale 
kaarten (400 transacties per dag en per terminal) wat resulteert in een maximum van 800 transacties per dag per 
terminal. Het bedrag van een transactie in back-upmodus is beperkt tot 500 euro per transactie. 
Het gebruik van de TINA back-upmodus is beperkt tot 48 uur.

 
 Enkel met chip en PIN code. Aanvaardt geen contactloze betalingen noch betalingen met QR-code of magneetstrip.
 
 Enkel verkoop. Terugbetalingen, reserveringen, cashbacks en andere functies worden tijdelijk geweigerd.

De TINA back-upmodus: 
veelgestelde vragen en antwoorden

Quickguide


