
DE EUROPESE 
BENZINEOPLOSSING



Dankzij ervaren experten en partners is Worldline de Europese 
marktleider geworden op het gebied van cashloos betalen. Met 
name in de petroleumindustrie is het belangrijk dat betalingen 
eenvoudig, snel en veilig kunnen verlopen op elk moment van de 
dag of nacht, zowel in de shop als aan de pomp. Nieuwe tech-
nologische innovaties, zoals betalen via de smartphone, zullen 
het betaalgedrag van de klant ingrijpend veranderen.

Onze betaaloplossing accepteert de belangrijkste nationale en 
internationale bank- en tankkaarten aan de betaalterminal en 
biedt een snelle en betrouwbare afhandeling van transacties, 
een naadloze integratie van de terminals in uw infrastructuur 
(zowel indoor als op de forecourt) en handige diensten die een 
meerwaarde bieden zoals DCC (Dynamic Currency Conversion) 
of mobiele betalingen. Dit betekent dat u een integrale en 
moderne betaaloplossing krijgt als centrale service voor uw 
benzinestation. Bovendien kan onze oplossing aangepast 
 worden aan uw specifieke behoeften, wat leidt tot een brede 
acceptatie van uw eigen tankkaart. Zo is het ook mogelijk om 
extra informatie te vragen via onze betaalterminals.

DE  
JUISTE  
KEUZE 

Worldline is een partner op wie u kunt rekenen en heeft reeds decennia decennia ervaring in de 
petroleumindustrie. Wij bieden u een moderne betaaloplossing die kan geïntegreerd worden  
voor bank- en tankkaarten en die voldoet aan alle wensen van uw klanten inzake betalen zonder 
contant geld. 
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SLIMME INTEGRATIEKIT
TIM (Till Integration Module) biedt diverse voordelen voor 
uw ECR/pompbesturing:

• Eenvoudige en snelle integratie via API
• Vlotte communicatie tussen kassa-applicatie en terminal
• Voor vaste en mobiele kassasystemen
• Veilige en betrouwbare afhandeling van transacties

TANKKAARTACCEPTATIE
• Grote verscheidenheid aan geaccepteerde tankkaarten
• Flexibele oplossing om wederzijdse acceptatie van 
 tank kaarten aan benzinestations mogelijk te maken

• Optionele uitbreiding via andere gateways (FEP, externe 
tankkaartgateway, enz.)

Om de diensten van Worldline verder te verbeteren, zal het scala 
aan tankkaarten uitgebreid worden om te voldoen aan de toe-
komstige noden, die kaderen in het belangrijker worden van een 
mobiliteitsstrategie voor elke petrolier.

Hier vindt u een paar voorbeelden van betaalkaarten die 
momenteel geaccepteerd worden: 

ALLE TROEVEN 
VOOR UW  
BETAALOPLOSSING

TERMINALS VOOR BENZINESTATIONS
Vind de juiste terminal, voor uw behoeften, in het productaanbod 
van Worldline. Onderstaande selectie van ons breed scala aan 
PCI 5.x-gecertificeerde terminals voldoet aan de vereisten van 
de petroleumindustrie.

yomani touch XR PINPAD
Voor gebruik in de shop

yoximo MOBILE
Voor mobiel gebruik  
(thuisservice)

davinci III VENDING
Voor gebruik in 
 verkoopautomaten

U vindt alles wat u moet weten over onze terminals via  
six-payment-services.com/terminal
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DCC 
Internationale klanten kunnen betalen in hun eigen lokale 
munteenheid dankzij Dynamic Currency Conversion (DCC). 
Worldline wisselt het bedrag direct automatisch om op de 
 terminal en garandeert u en uw klanten de beste wisselkoers 
van de dag. Dit zorgt voor meer transparantie bij uw klanten.

WL ONE LINK – EEN UNIEK ECO-BETAALSYSTEEM
WL One Link biedt meerdere nieuwe mogelijkheden voor het 
betaalproces en koppelt dit aan getrouwheids- en andere 
diensten met meerwaarde.

Er bestaan diverse mogelijkheden voor handelaars:

• Eenvoudigere deelname aan programma’s van derden
• Eenvoudige introductie van eigen getrouwheidsprogramma’s 
van de handelaar

• Bundeling van één of meer diensten in slechts één  
betaalmiddel

• Verbetering van de winkelbeleving van de klant

SPECIALE MERCHANT WALLET
Via de Merchant Wallet van Worldline kan u allerlei speciale en 
complexe aankoopscenario’s aanbieden. De Merchant Wallet 
omvat een pakket van lokale en wereldwijde betaalmethoden 
met bankkaarten, andere digitale betaalkaarten (via tokeniza-
tion) en tankkaarten, waardoor gebruikers kunnen betalen met 
de betaalkaarten van hun keuze.

Andere voordelen:
• Eenvoudige integratie via de allernieuwste API’s en white- 
label-GUI (Graphic User Interface)

• Checkout-ervaring op maat
• Naadloze mobiele betalingen
• Betaling met één muisklik voor probleemloze e-commerce

SMART REPORTING
De rapportagetools van Worldline helpen u bij het beheer van 
uw dagelijkse activiteiten doordat er minder manueel werk 
nodig is om facturen te genereren. De tools maken gerichte 
marketingactiviteiten mogelijk door transactiegegevens en 
persoonsgegevens te verzamelen.

De voordelen in één oogopslag:
• Geeft, bijna in real time, een overzicht van alle kaarttrans-
acties en -afhandelingen

• Vereenvoudigt de afstemming van de boekhouding, 
 rapportage van de acquirer en bankdocumenten

• U maakt uw eigen rapporten
• Een overzicht van uw terminals en DCC-omzet
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Wilt u graag betalingen met credit- en debitkaarten accepte-
ren of innovatieve betaalmethoden aanbieden?
Kies het juiste betaalmiddel voor uw bedrijf uit het brede scala 
aan betaalmethoden dat Worldline aanbiedt.

Wilt u nationale of internationale tankkaarten accepteren?
Neem contact op met onze accountmanager. Wij adviseren 
u graag samen met onze partners uit de branche van de tank-
kaarten.

Wilt u dat uw dagelijkse omzet snel wordt uitbetaald?
Worldline maakt het geld van de transacties met zekerheid 
binnen 24–48 uur over op uw rekening.

Wilt u een contactpersoon die begrijpt wat u nodig hebt?
Onze accountmanagers, die gespecialiseerd zijn in de 
 petroleumindustrie, komen graag naar u toe om u te advise-
ren. Ons supportteam spreekt Nederlands, Frans en Engels 
en is 24/7 beschikbaar om antwoord te geven op uw vragen.

Bent u op zoek naar maximale veiligheid voor uw volledige 
betaalinfrastructuur?
Worldline biedt een betaalinfrastructuur die voortdurend wordt 
getest volgens de strengste veiligheidsstandaarden en volledig 
PCI DSS/PA DSS-gecertificeerd is. 

Wilt u betalen nog gemakkelijker maken voor uw klanten?
Alle terminals van Worldline werken ook contactloos om het 
betaalproces te versnellen. Uw internationale klanten kunnen 
betalen in hun eigen lokale munteenheid dankzij Dynamic 
 Currency Conversion (DCC).

UW VOORDELEN MET WORLDLINE:
• Acceptatie van alle belangrijke bankkaarten in vers 
 chillende valuta

• Acceptatie van nationale en internationale tankkaarten
• Omnichannel-ondersteuning
• Eenvoudige integratie
• De meest strikte veiligheidsstandaarden dankzij PCI DSS 
compliancy

ONZE  
EXPERTISE
DE JUISTE OPLOSSING VOOR UW VEREISTEN
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petrol@worldline.com 
worldline.com 110.0688.07 WL BEL_NL/06.2020

http://six-payment-services.com/contact
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