
Community Payment  
Solution  (CPS)

 



De betaaloplossing  
voor uw organisatie

CPS maakt het mogelijk om binnen uw organisatie cashless betalingen te doen bij kassa’s, 
vendingautomaten (koffie, frisdrank, snacks, etc) en copiers (kopiëren en printen). Uw klanten doen 
betalingen met een persoonlijke betaalkaart of e-wallet, die door uw organisatie wordt uitgegeven. 
Deze persoonlijke kaart kunnen uw klanten zelf opwaarderen met contant geld, bankpas of via 
internet.

Naast kaarten, afrekenpunten en opwaardeerautomaten beschikt het CPS over een beheersysteem. 
Hiermee kunt u het gehele CPS volledig naar eigen wens inrichten en managen. Tevens heeft u door 
middel van dit CPS-beheersysteem realtime inzicht in alle transacties.

Cashless betalen bij:
 Automaten voor warme dranken, frisdrank of snacks

 Kassa’s in bedrijfsrestaurant of catering

 Copiers (printen en kopiëren)

 Bibliotheek

 Lockers

 Parkeren

 Speelautomaten (amusementscentra)

Tegoed opwaarderen via:
 Internet (Webportal)

 Bankpas (Maestro, V PAY)

 Creditcards (Mastercard, Visa, Diners & Discover)

Community Payment Solution (CPS) is de betaaloplossing voor het 
afrekenen van kleine bedragen binnen uw organisatie. Worldline biedt u 
de mogelijkheid om dit cashless en prepaid te doen.



Voordelen CPS

FACILITAIRE DIENST

 Eén betaalmethode voor alle afrekenpunten

  Kaart gemakkelijk te combineren met andere 
toepassingen

  Volledig gehoste en beheerde betaaloplossing 
mogelijk

 Verhoging van veiligheid van medewerkers

  Modulaire opbouw, waardoor het systeem 
naar eigen wens is in te richten

 Gebruikersgemak

CATERING

  Actuele cijfers voor optimalisatie van uw 
voorraadbeheer

  Centraal beheer van producten, prijzen en 
betaalautomaten

 Optimalisatie van beschikbaarheid

  Versnellen van transacties en daardoor 
kortere wachtrijen

 Hygiëne

 Omzet- en productregistratie in één systeem 

ICT

  Eenvoudige uitwisseling van gegevens door 
standaard koppel interfaces (SOAP)

 Autorisatie o.b.v. functie

 Hoge betrouwbaarheid

 Geen infrastructuur nodig R saas

 Back-up verantwoordelijkheid bij Worldline

INKOOP 

  Controle inkoopvolumes

  Optimale controle van leveranciers

  Kostenbesparing per transactie (goedkoper 
dan contant geld en PIN)

  Worldline heeft alle oplossingen in eigen huis  
en brede marktkennis 

  Gecertificeerde koppelingen met leveranciers 
voor automaten, kassa’s en copiers

FINANCIEEL 

  Prijsdifferentiatie mogelijk voor verschillende 
groepen gebruikers

  Rente en vrijval van tegoeden

 Lagere kosten per transactie

  Omzet en afzet in één systeem

  Besparen op kosten voor contant geld

  Eenvoudig afdelingsbudgetten beschikbaar 
stellen of doorbelasten

  Voorfinanciering van de voorraad

SECURITY

  Meerwaarde van kaart vergroot bereidheid 
om kaart te dragen (draagplicht)

  Vergroot veiligheid binnen uw organisatie

  Black list

KAARTHOUDERS 

  Gegarandeerd saldo-behoud bij vervanging of 
verlies van kaart

  Internationaal systeem

  Eén kaart voor alle toepassingen

  Online opwaarderen

MARKETING 

  Eigen lay-out in huisstijl van uw organisatie

  Te integreren in eigen website

  Moderne uitstraling

ALGEMEEN

  Meer dan 40 jaar ervaring in elektronisch 
betalen

  Worldline is de tak van de Atos groep die 
gespecialiseerd is in payments

  Database-synchronicatie



Toepassingen binnen uw 
organisatie

Kaart management

Betalen met kaart in vending-
automaat

Toegang tot beveiligde ruimte voor 
geautoriseerde kaarthouder

Online opwaaarderen

Productie kaart

Inchecken met kaart

Betaling met kaart bij 
copier/multifunctional

In dit overzicht kunt u zien hoe een CPS kan 
worden ingericht.



Betalen met kaart in vending-
automaat

Opwaarderen met bankpas/credit card 

Lockers

Toegang tot parkeerterrein  
voor geautoriseerde  
kaarthouderBetalen met kaart in  

personeelswinkel Betalen bij kassa



Eén kaart voor  
meerdere toepassingen

Identificatie
  De betaalkaarten van uw medewerkers 
kunnen visueel gepersonaliseerd 
worden (pasfoto, naam, etc). Dit biedt de 
mogelijkheid de betaalkaart te gebruiken als 
identificatiemiddel. Worldline kan hiertoe een 
kaartprintsysteem leveren of  
het gehele proces uit handen nemen.

Toegangscontrole
  Als een toegangscontrolesysteem heeft of wilt 
aanschaffen, kan dit worden gecombineerd 
met het CPS. De Worldline betaalkaart wordt 
dan gebruikt als sleutel voor het openen en 
vergrendelen van deuren. Of andersom: als 
u al een kaart in gebruik heeft, kunt u deze 
inzetten voor het CPS.

Tijdregistratiesystemen
  CPS kan worden gecombineerd met een 
tijdregistratiesysteem. De kaart kan worden 
gebruikt voor het in- en uitklokken van 
medewerkers bij hun dienst. Worldline kent 
hier verschillende partners voor.

Lockers
  Lockersystemen werken steeds vaker op basis 
van een kaart in plaats van een fysieke sleutel. 
De persoonlijke kaart kan worden gebruikt 
voor het openen of sluiten van lockers. Tevens 
kan de huur van de locker worden afgerekend 
met het tegoed van de kaart.

Bibliotheek
  Boekenuitleensystemen van bibliotheken 
kunnen eveneens worden gecombineerd 
met betalen. De kaart kan in die situatie 
worden gebruikt als identificatiemiddel bij 
het uitleenproces. Tevens kan de wallet op de 
kaart worden gebruikt voor het afrekenen van 
boetes en uitleenbedragen.

Parkeren
  Hebt u een afgesloten parkeerterrein? De 
persoonlijke kaart kan perfect worden ingezet 
voor slagboomtoegang. Hierbij kunt u zelf 
bepalen welke rechten uw gebruikers hebben 
en dus ook of zij het parkeertarief dienen af te 
rekenen met het tegoed van de kaart.

Werkstation (PC) login
  De persoonlijke kaart kan tevens worden 
gebruikt in combinatie met Active Directory 
voor het inloggen bij PC’s Worldline kent 
hiervoor verschillende partners.

Kaartmanagement
  Voor het uitgeven en beheren van gebruikers 
en kaarten werkt Worldline met verschillende 
partners.

CPS biedt uw organisatie de mogelijkheid om betaalkaarten ook in te 
 zetten voor andere doeleinden.



CPS  is o.a. in te zetten in:
 Onderwijs 

 Ziekenhuizen

 Zorginstellingen

 Bedrijven

 Industrie

 Transport

 Recreatie

 Sport en ontspanning

 Stadion en evenementenhal

Een betaaloplossing  
voor iedere markt

Onderwijs
Studenten betalen bij copiers, automaten voor warme dranken, frisdrank of 
snacks en catering. De kaart kan tevens worden gebruikt als studenten- of 
collegekaart en voor autorisatie of voor toegang (tot bepaalde ruimtes).

Binnen het systeem kan onderscheid gemaakt worden voor prijzen en producten 
en zo kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat docenten gratis kopiëren, terwijl 
studenten betalen.

Zorginstellingen en ziekenhuizen
Zowel patiënten of bewoners, als bezoekers en medewerkers binnen uw 
organisatie. Voor alle groepen kan de kaart worden ingezet om mee te betalen 
of autorisatie. Ook kan prijsdifferentiatie worden gekoppeld aan personen of 
afdelingen. 

Bedrijven
Geen contant geld meer op locatie. Medewerkers kunnen kaarten opwaarderen 
via internet of met bankpas. Omzet- en productregistratie in één systeem. Inzicht 
in benodigde productbeschikbaarheid en daardoor kan inkoop gecontroleerd en 
vereenvoudigd worden. Combinatie mogelijk met bijvoorbeeld toegangscontrole 
en tijdregistratiesysteem.

Stadions
Aan de bar of bij automaten kan met kaart betaald worden. Dit verkort de 
transactietijden waardoor een snellere doorloop mogelijk is. Kaarten kunnen al 
voor het evenement via internet aangeschaft en opgewaardeerd worden. De 
kaart kan tevens dienen als identificatie of seizoenskaart.

Hotels
De kaart kan worden ingezet als kamersleutel. De uitgifte daarvan kan via de 
receptie of speciale automaten.

Gasten kunnen bijvoorbeeld snacks of drankjes uit automaten kopen, zonder dat 
daarbij direct een hotelmedewerker nodig is. Ook kunnen producten en diensten 
op rekening worden gezet, zodat alles op de laatste dag kan worden afgerekend.

CPS is in te zetten in verschillende bedrijfsomgevingen. Door de modulaire 
opbouw kunt u zelf bepalen hoe u het systeem binnen uw organisatie wilt 
inrichten.
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Over Worldline
Met het bieden van de juiste betaalmogelijkhe-
den 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, betaal-
automaten, betaalkaartacceptatie, cadeaukaar-
ten en loyalty diensten, kortom een one-stop-
shop voor uw volledige betalingsbeheer.

Met het toevoegen van Equens’ dochter-onder-
neming PaySquare in 2016, heeft Worldline 
haar positie op de Europese markt voor betalin-
gen nog meer versterkt en haar aanbod van 
betaaldiensten verder uitgebreid.
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