
Het bieden van de juiste 
betaalmogelijkheden 
draagt bij aan succesvol 
ondernemen. Worldline 
heeft een breed assor-
timent aan betaal-
oplossingen voor alle 
verkoopkanalen. Met 
onze betaaloplossingen 
kan dus altijd en overal 
worden afgerekend, in 
uw winkel, webwinkel en 
onderweg. De XENGO 
is een compacte betaal- 
oplossing met veel 
mogelijkheden en 
geschikt voor alle 
ondernemers die een 
flexibele betaaloplossing 
nodig hebben. 

De compacte betaalautomaat 
Snel en veilig betalingen accepteren zonder grote investeringen, dat kan met de XENGO. De 
XENGO betaalautomaat maakt van een smartphone of tablet namelijk een handige betaaloplossing 
waarmee u altijd en overal betaalkaarten kunt accepteren. Dus waar u ook bent: bij uw klanten thuis, 
in uw zaak, op het terras of onderweg er kan altijd worden betaald met de XENGO.

De eigenschappen van de XENGO
Met de XENGO is het accepteren van alle bekende betaalopties mogelijk. Zo ondersteunt de XENGO 
contactloze en mobiele betalingen. Maar betalen kan natuurlijk ook via de chip op de betaalkaart 
of, bij betalingen met bepaalde buitenlandse kaarten zonder chip, via de magneetstrip. Oók kunnen 
alle Maestro, V PAY, MasterCard en Visa betaalkaarten op deze automaat worden geaccepteerd. Na 
de betaling kan de transactiebon eenvoudig worden verstuurd via e-mail of sms. De XENGO is licht, 
gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik. De automaat is veilig en voldoet aan alle internationale 
normen, daarmee is de XENGO even veilig als een standaard betaalautomaat.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kassasysteem om betalingen te accepteren is het 
mogelijk de XENGO te koppelen met dit systeem voor extra betaalgemak. De kassasoftware wordt 
via een App2App integratie gekoppeld aan de XENGO Mobile Pay-app, die de transactiegegevens 
doorgeeft aan de XENGO betaalautomaat om de betaling af te ronden. Deze oplossing is snel, veilig 
en zorgt ervoor dat al uw betalingsverkeer via één kassasysteem wordt verwerkt.

De voordelen van de XENGO op een rij
• Lage investeringskosten; 
• Snelle verwerking van de transacties; 
• Scherpe tarieven;
• Eén factuur per maand;
• Overzichtelijk online inzage in uw transacties; 
• Eenvoudig te installeren en in gebruik;
• App2App koppeling voor kassa-integratie mogelijk;
• Al uw betalingsverkeer onder één dak; 
• Voldoet aan alle veiligheidseisen. 

Gemakkelijk, 
veilig en 

voordelig
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Betalen met de XENGO kan in drie stappen! 
• U voert het bedrag dat uw klant moet betalen in op het scherm van uw smartphone of tablet 

via de XENGO Mobile Pay-app.
• De klant betaalt en geeft akkoord voor de transactie op de XENGO.
• De transactiebon kan worden verstuurd naar de klant via sms of e-mail.

Rest nog de mobiele XENGO Mobile Pay-app te installeren op uw smartphone of tablet en u kunt 
aan de slag!

Meer informatie?
Belt u ons gerust om te informeren of de XENGO interessant is voor uw onderneming, of als u 
andere vragen heeft. Op pinnen.nl vindt u meer informatie of u kunt contact met ons opnemen via 
de telefoon 088-765 7010 of via sales-netherlands@worldline.com. 

XENGO de �exibele betaaloplossing

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’ dochteronder-
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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Voor meer informatie
T +31 (0)88 765 7010 
E sales-netherlands@worldline.com
W shop.worldline.nl
Worldline BV, K.v.K. 56129769
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