
WorldlineHospitalitySuite
DE PMS-GEÏNTEGREERDE OMNI-KANAAL-OPLOSSING VOOR HEEL EUROPA

Vanboekingtotcheckout:MetdeWorldlineHospitalitySuitevoldoetueenvoudigenveilig
aanalleeisenvooruwbetaalprocessen.DePMS-geïntegreerdeomni-kanaal-oplossing
voorhotelsbrengtaldebetalingenviauwverschillendekanalenuitEuropavoorusamen.

ZO EENVOUDIG GAAT HET IN ZIJN WERK

De Hospitality Suite bestaat uit de betaaloplossing cCredit, 
kaartacceptatie, reporting en eventueel de payment service 
provider Saferpay voor uw omnichannel-activiteit. Via een 
interface wordt het Property Management System (PMS) van 
het hotel gekoppeld aan de betaaloplossing van Worldline. 
De naadloze verbinding tussen de systemen vereenvoudigt 
alle hotelgerelateerde processen, van reservatie en check-in 
tot check-out, en vermijdt zo foutieve gegevensinvoer. De 
geautomatiseerde gegevensoverdracht beperkt zo de admi-
nistratieve processen bij de receptie en bij de boekhouding. 
Alle gangbare betaalmethoden, nationaal of internationaal, 
kunnen geaccepteerd worden.

EENVOUDIGE, VEILIGE EN NAADLOZE 
 VERBINDING VAN ALLE VERKOOPKANALEN

Als een kamer bijvoorbeeld online gereserveerd wordt, worden 
de betaalgegevens gecodeerd via de Saferpay payment 
 service provider (PSP) en met een zogenaamd token verzon-
den naar de PMS van het hotel. 

PROFITEER VAN

•  Efficiëntere betaalprocedures en -processen
•  Acceptatie van alle gangbare debit- en creditcards
•  Uitgebreide functies voor de hospitality branche zoals 
– Reservering vooraf 
– Reserveringstoeslag 
– Annulering van reserveringen 
–  Kosten die achteraf in rekening worden gebracht  
(Late Charge/No Show)

•  Funzionalità come DCC o myPortal 
•  PCI-conformiteit
•  Lagere administratiekosten
•  Worldline als centrale dienstverlener voor betaaloplos-
singen op locatie en online, acquiring, uniforme en 
 transparante rapportage en vele andere extra functies.

Al momento del check-out del cliente, il software di gestione 
alberghiera avvia il pagamento con il token memorizzato 
tramite la soluzione di pagamento. De betaalkaart hoeft niet 
opnieuw te worden getoond. Alle betalingen worden centraal 
afgehandeld via Acquiring van Worldline. Reserveringen en 
omzet komen zo naadloos bij elkaar in één systeem.

Digital Payments 
for a Trusted World
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BookingApp

Hotel/PMS Acquiring

Saferpay

cCredit

Hospitality Suite

Payment service provider

U vindt uw lokale contactpersoon op:  worldline.com/merchant-services/contacts

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

