DE INTERNATIONALE
HOSPITALITY-OPLOSSING
Dankzij ervaren experts en partners is Worldline de internationale
marktleider geworden voor betalen zonder contant geld. Dankzij
tientallen jaren ervaring in de hospitalitysector heeft u aan Worldline
een betrouwbare partner. Wij bieden superieure betaaloplossingen
conform de klantbehoeften voor het betalen zonder contant geld.
Onze Hospitality-oplossing omvat de aanvaarding van betaalkaarten
op de betaalterminal en online, snelle en betrouwbare afhandeling
van transacties, naadloze integratie van terminals in uw infrastructuur
en hotelmanagementsystemen, en handige extra diensten. Ook
kan het op uw eisen worden afgestemd, van de mogelijkheid voor
uw gasten om in hun lokale valuta te betalen tot geïntegreerde
fraudepreventie. Hierdoor wordt betalen zonder contant geld nog
eenvoudiger en transparanter voor u – en nog gemakkelijker voor
uw klanten.
UW VOORDELEN MET WORLDLINE:
•	Acceptatie van alle belangrijke nationale en internationale
krediet- en debetkaarten en mobiele betaaloplossingen
•	Global gateway voor e-commerce
•	Diensten met toegevoegde waarde zoals dynamische
valutaomwisseling (DCC)
•	Rapportage per locatie voor een beter overzicht en afstemming
•	Terminals met verschillende communicatiemethodes (LAN, wifi)
•	Autonome en mobiele terminals beschikbaar (aankoop & huur)
•	Omnichannel-betaaloplossing
•	Fraud Free – ingebouwde fraudepreventie
•	Tokenizationoplossing voor one-click-betaalproces of
terugkerende betalingen
•	Eenvoudige integratie
•	De meest strikte veiligheidsstandaarden dankzij 3-D Secure
en PCI DSS

Neem voor meer informatie contact op met:
hospitality@six-group.com

six-payment-services.com
worldline.com
110.0738.07 INT_NL/11.2020

ALLES UIT ÉÉN BRON
Naast passende betaalterminals biedt het assortiment hospitalityservices van Wordline een breed scala aan diensten en functies om
de efficiëntie van uw zaken en de klanttevredenheid te vergroten.
Één-
Mobiele betaaloplossingen (mobiele en MPO-terminal)
sitebetalingen Geïntegreerde betaalterminals:
• Directe verbinding met uw PMS
• Automatisch autorisatieverzoek en conversie in een
betaling
• Volledig PCI-naleving en tokenisatie van kaartgegevens
• Voorkomen van inconsistenties en invoerfouten door
controle via de PMS
Niet-geïntegreerde betaalterminals:
• Volledige PCI-naleving en tokenisatie van kaartgegevens
• Volledige PSD2-conformiteit
E-commerce- Integratie in talloze web boekingssystemen, channel
betalingen
managers, CMS, CRS-systemen
Eenvoudig te gebruiken betaallink-oplossing (standalone
en geïntegreerd)
Volledige PSD2-conformiteit
Mobiele
betalingen

Mobiele betaaloplossingen zoals Alipay, WeChat Pay,
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay en nog veel meer

Omnichannel

Volledige integratie in hotel-PMS en channel manager

Oplossingen

Universeel token in PMS en e-commerce

GESPECIALISEERDE BETAALOPLOSSINGEN
Hotels lopen voorop bij betaaltransacties zonder contant geld.
Gasten verwachten een snelle en eenvoudige service. Worldline biedt
restauranthouders en hoteliers een breed scala aan innovatieve
betaaloplossingen waardoor ideale omstandigheden ontstaan voor
een voorsprong in een zeer concurrerende en dynamische markt.
Hospitality
branche

Alle relevante betaalfuncties voor de hotelbranche,
inclusief contactloze betalingen: pre-autorisatie,
opwaarderingen, late belasting, no-show’s, Fast Check-In
& Check-Out solutions etc.
Integratie van uw terminals in alle standaard hotel
managementsystemen (PMS)
Betaaloplossingen voor transacties op afstand
(e-commerce, opdracht per e-mail/telefoon)

