VALINA
Dé betaaloplossing
voor onbemande

verkooppunten

Geschikt
voor elke
situatie

Het bieden van de juiste
betaalmogelijkheden
draagt bij aan succesvol
ondernemen. Met de
producten van Worldline
laat u uw klanten veilig,
gemakkelijk en op de
door hen gewenste
manier betalen. Zo haalt
u meer uit uw verkoop,
online, in uw winkel
én op onbemande
verkooppunten. In welke
branche u ook werkzaam bent, voor iedere
ondernemer heeft
Worldline een passende
oplossing.

Compact, handig, compleet!
Heeft u een onbemand verkooppunt, zoals een verkoopautomaat of een parkeerautomaat?
De VALINA van Worldline is dé alles-in-één betaalautomaat waarmee u uw klanten altijd snel,
gemakkelijk en veilig laat betalen. Oók wanneer invoer van een pincode is vereist. Deze complete
automaat is voordelig en scherp geprijsd ten opzichte van de standaard betaalautomaten voor
onbemande verkooppunten die momenteel verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. De
automaat kan eenvoudig worden geïntegreerd in vrijwel elke onbemande verkoopsituatie.
De VALINA is een compacte, gebruiksvriendelijke betaalautomaat waarop alle betaalkaarten veilig,
contactloos kunnen worden geaccepteerd. Uiteraard is het ook mogelijk om via de chip op de
betaalkaart of via de magneetstrip te betalen, bij betaling met bepaalde buitenlandse kaarten
zonder chip. Ook de pincode kan worden ingevoerd op de VALINA zelf, hiervoor is dus geen apart
apparaat meer nodig.
Ook andere Worldline betaaloplossingen worden door de automaat ondersteund, zoals de Community
Payment Solution (waarmee u uw klanten, medewerkers of studenten laat betalen vanuit één online
wallet met een door uw organisatie uitgegeven persoonlijke betaalkaart) en Worldline cadeaukaarten.
Zo biedt de VALINA de mogelijkheid om de conversie per verkoopautomaat te verhogen.

Klaar voor de toekomst
Een groot voordeel van de VALINA is dat deze betaaloplossing is ontwikkeld met het oog op de
toekomst. Met de VALINA koopt u namelijk een betaaloplossing die kan meegroeien met trends
en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het steeds meer versmelten van communicatie- en
verkoopkanalen. Zo kunnen in de toekomst applicaties (apps) op de automaat worden geplaatst die
de consument informeren over (gepersonaliseerde) aanbiedingen, coupons, loyaliteitsprogramma’s
en liefdadigheidsmogelijkheden. Dit biedt u de gelegenheid om uw klant beter te leren kennen
waardoor u beter kan inspelen op de behoeftes en wensen van uw klanten.
Door de samenwerking tussen onze partners en Worldline is een complete oplossing eenvoudig
binnen handbereik.

VALINA, dé betaaloplossing voor onbemande verkooppunten
Over Worldline

Eigenschappen van VALINA
De VALINA bestaat uit één onderdeel, heeft een helder kleuren touch screen en is snel en
intuïtief waardoor er makkelijk en snel kan worden betaald. Video’s en foto’s worden aantrekkelijk
weergegeven op de VALINA.
De automaat kan makkelijk worden ingebouwd en voldoet aan de standaarden van de European
Vending Association. Het ontbreken van een tamper switch maakt de VALINA nog makkelijker in
en uit te bouwen. Het is een flexibele automaat waarop meerdere communicatiemogelijkheden
zijn, zoals ethernet en Bluetooth. Bovendien voldoet de automaat aan de PSD2-regelgeving, welke
vereist dat bij zowel kleine als grote bedragen de pincode moet kunnen worden ingevoerd op de
automaat.
De betaalautomaat verbruikt weinig energie door ingebouwde energiebesparingsmogelijkheden
zoals nabijheidsdetectie, kaartdetectie en schermaanraking. Dit maakt de VALINA voordelig voor
uw bedrijfskosten en het milieu.

De voordelen van VALINA op een rij:
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Conversie verhogend;
Ruimtebesparend;
Energiebesparend;
Kostenbesparend;
Makkelijk in en uit te bouwen;
Pincode invoer geïntegreerd in de betaalautomaat;
Onderhoudsvriendelijk;
Bestendig tegen water en stof;
Zeer robuust; kan tegen een stootje;
Betrouwbaar;
Gebruiksvriendelijk;
Veilig en betrouwbaar;
Intuïtief en interactief;
Verlicht kleuren touch screen;
Acceptatie van alle betaalkaarten mogelijk, ongeacht via welke partij u deze accepteert.

Met het bieden van de juiste betaalmogelijkheden verhogen ondernemers hun conversie en
sales. Met ruim 40 jaar ervaring is Worldline de
Europese marktleider in betaaloplossingen en
betaalautomaten. Worldline levert innovatieve
betaaloplossingen, waarmee ondernemers hun
klanten veilig en gemakkelijk op de door hen
gewenste manier kunnen laten betalen. Online,
in de winkel én uiteraard ook in omnichannel
omgevingen. Worldline biedt een compleet
aanbod van omnichannel oplossingen, betaalautomaten, betaalkaartacceptatie, cadeaukaarten en loyalty diensten, kortom een one-stopshop voor uw volledige betalingsbeheer.
Met het toevoegen van Equens’ dochteronderneming PaySquare in 2016, heeft Worldline
haar positie op de Europese markt voor betalingen nog meer versterkt en haar aanbod van
betaaldiensten verder uitgebreid.
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Volg ons

Bovendien profiteert u bij Worldline van persoonlijke en snelle service.
Kortom, met de VALINA is aantrekkelijk betaalgemak binnen handbereik, met interessante
mogelijkheden om uw omzet te verhogen!

Bestellen

worldline.com

Worldline is a registered trademark of Worldline SA.

05.07 NN 06.18

Is de VALINA dé oplossing voor u? Neem contact met ons op via telefoon 088 - 765 7010 of via
sales-netherlands@worldline.com.

