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Vaš specialist za   
brezgotovinska plačila

Worldline vam ponuja varne in inovativne rešitve vzdolž celotne vrednostne verige 
 brezgotovinskega  plačevanja. Ne glede na to, ali gre za terminale, sprejemanje kartic ali spletno  

trgovino – ponujamo  individualne in celovite storitve za vse potrebe.

VIŠJI PROMET ZARADI PLAČIL S KARTICO

Ne glede na višino zneska računa je brezgotovinsko plačevanje 
s kartico že dolgo samoumevno. Worldline vam omogoča spre-
jemanje vseh najbolj razširjenih kreditnih in debetnih kartic, 
tako da lahko vaše stranke znesek nakupa poravnajo z želeno 
kartico, prav tako pa vam Worldline nudi tudi druge možnosti 
mobilnih načinov plačevanja. To po eni strani povečuje zado-
voljstvo strank, po drugi strani pa možnost spontanih nakupov – 
posledično se seveda poveča tudi promet vašega podjetja.

REŠITVE ELEKTRONSKEGA PLAČEVANJA 
ZA VAŠE SPLETNE TRGOVINE

Bi radi svoje izdelke ali storitve prodajali preko spleta? Izkoris-
tite naše raznolike rešitve tako za majhne spletne trgovine 
kot tudi za sofisticirane poslovne sisteme. S Saferpay Secure 
 PayGate niti ne potrebujete spletne trgovine, da bi lahko svoje 
izdelke prodajali prek interneta. Poiščite vse prednosti in funk-
cije na spletni strani: 
worldline.com/merchant-services/spletna-placila

SERVISNI PAKET – PRILAGOJENA 
 INDIVIDUALNA PODPORA

Z našimi paketi podpornih storitev lahko zanesljivo računate 
na našo pomoč. Naša ekipa za podporo vam bo pomagala 
pri vseh vprašanjih v zvezi z uporabo terminala. Več informacij 
najdete na: worldline@tend.si; 02 250 57 48

http://worldline.com/merchant-services/spletna-placila
mailto:worldline%40tend.si?subject=


Lokalno kontaktno osebo poiščite na naslovu: worldline.com/merchant-services/contacts
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Terminali za vsako rabo
Popolnoma vseeno je, v kateri panogi delujete: Worldline vam vedno nudi ustrezno rešitev za brezgotovinska plačila – 

 prilagojena specifičnim zahtevam vaše panoge.

YOMANI TOUCH XR PINPAD YOMANI TOUCH XR COMPACT

Intuitivni terminal s funkcijo na dotik za 
najbolj zahtevne uporabnike
• Udoben zaslon na dotik (7,1 cm)
• Terminal za povezavo z vašim 
 blagajniškim sistemom

• Primeren za vse panoge
• Priključitev preko LAN povezave
• Brezstična funkcija za še hitrejšo izvedbo 
plačil

Kompaktno zasnovan terminal s funkcijo 
zaslona na dotik in z vgrajenim tiskalnikom
• Sprejema vse glavne kartice
• Udoben zaslon na dotik (7,1 cm)
• Možna integracija z vašim blagajniškim 
 sistemom

• Opremljen z vgrajenim tiskalnikom
• Priključitev preko LAN povezave
• Brezstična funkcija za še hitrejšo izvedbo 
plačil

YOMANI TOUCH XR AUTONOM YOXIMO MOBILE

Funkcionalni terminal s funkcijo zaslona 
na dotik in dodatno enoto za trgovca
• Udoben zaslon na dotik (7,1 cm)
• Tiskanje potrdila preko enote za trgovca
• Primeren za vse panoge
• Priključitev preko LAN povezave
• Brezstična funkcija za še hitrejšo izvedbo 
plačil 

Prilagodljiv in vzdržljiv mobilni terminal
• Velik zaslon na dotik za več prijaznosti 
za uporabnika

• Velik, uporabnikom prijazen zaslon na dotik
• Mobilna uporaba z možnostjo komunikacije 
preko 3G/4G ali WLANa in z integriranim 
tiskalnikom

• Zanesljiva in vzdržljiva baterija
• Robustno ohišje
• Brezstična funkcija za še hitrejšo izvedbo 
plačil

Naša ekipa vam bo z veseljem svetovala. Kontaktirajte nas po e-pošti ali po telefonu:
Po elektronski pošti: office.slovenia@worldline.com 
Po telefonu: 01 600 11 56, 01 600 11 57

http://worldline.com/merchant-services/contacts

