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met Worldline!

WL Petrol & Energy Suite



Tendensen in de brandstof- en energiemarkt

Het ecosysteem van de brandstof- en energiesector
Verschillende rollen, verschillende uitdagingen

Of u nu nieuwe toepassingen wilt invoeren 
of op zoek bent naar een betrouwbare 
betalingspartner om nieuwe klanten aan te 
trekken en te behouden voor uw tankstations, 
Worldline kan u helpen! 

Om u bij te staan bij al uw uitdagingen, biedt 
Worldine een integrale betaaloplossing 
speciaal voor de brandstof- en energiemarkt!

Wij begrijpen  
uw uitdagingen!

TANKSTATIONS IN DE STAD
op toplocaties worden steeds 

meer de favoriete plek voor 
lokale inkopen

STEDELIJKE 
STOPPLAATSEN

groeien uit tot belangrijke
transporthubs

STOPPLAATSEN AAN SNELWEGEN
zullen meer gericht zijn  

op langeafstandsreizigers  
en worden multifunctionele  

one-stop-hubs

UITDAGINGEN:
Een naadloze ervaring 
bieden voor het traject 
en de betalingen van 
de klant in alle zones 
van het tankstation 

(buiten, shop, carwash, 
enz.) met alle soorten 

betaalmiddelen 
(internationale kaarten, 

lokale kaarten, fleet 
cards, wallets, enz.).

Chauffeurs

UITDAGINGEN:
Toekomstbestendige, 

plug-and-play 
oplossing bouwen voor 
tankstations in Europa.

Systeeminte-
gratoren

UITDAGINGEN:
Nieuwe toepassingen 

gebruiken die 
eenvoudig te 

implementeren en 
te beheren zijn. 

Transacties van alle 
tankstations vlot 

beheren en controleren.

Tankstationhouders -  
infrastructuur- 

eigenaars

UITDAGINGEN:
Betrouwbare partners 

vinden, synergieën 
genereren en zorgen 
voor monitoring. De 

financiële voorwaarden 
optimaliseren via 

hefboomwerking door 
schaalvergroting uit 

verschillende landen.

Chief Financial 
Officer

UITDAGINGEN:
Kunnen anticiperen 
en aanpassen, om 

"de juiste brandstof-
oplossing" te kunnen 

bieden. Nieuwe 
klanten aantrekken 

voor hun tankstations. 
Marketing- en 

retentieactiviteiten 
beheren op basis van 

kennis van hun klanten.

CEO 
brandstof- 
bedrijven



Laat uw motor draaien met WL Petrol & Energy Suite!

WL Petrol & Energy Suite is een one-stop-shop betaaloplossing 
voor de brandstof- en energiemarkt. De oplossing bestrijkt de 
volledige waardeketen en kan worden afgestemd op uw behoeften 
en uw lokale eisen. Bovendien krijgt u, om u beter van dienst zijn 
en u de hoogste efficiëntie te garanderen, één enkel aanspreekpunt 
toegewezen.

Worldline heeft uitgebreide kennis ontwikkeld van de brandstof- en 
energiesector. Een heel team van experts is toegewijd aan deze 
verticale pijler, met een sterke expertise van de markt, om aan al uw 
betalingsbehoeften te voldoen en u te helpen al uw uitdagingen aan 
te pakken. 

Terminalmarkt 
Marktleider in Europa

De oplossing

Kerncijfers

#1
+75%

+40%

Een wereldwijde one-stop-shop voor al uw brandstof- en energiebehoeften

Worldline Petrol & Energy

Marktaandeel 
in commerciële 
acquiring in 
tankstations in België 
en Zwitserland 

van de niet-Europese 
toeristen gebruikt 
DCC bij het betalen in 
Worldline-terminals

Commerciële 
acquiring

Dynamische 
valutaomzetting

Acceptatie- 
gateway

Fleet cards Pay & Drive 
wallet

Specifieke 
terminals

Verslaggeving: 
TOPAS/ 

ReconHub

Online PSP Project 
op maat



Pan-Europese acquiring en afstemming

Terminals voor alle energietoepassingen
Verbeter uw gebruikerservaring 
en verhoog uw omzet met onze 
brede selectie aan terminals voor 
brandstof en energie, waaronder 
PCi 6.x- en Android- toestellen. De 
bemande, onbemande en ATEX-
hardwareoplossingen van Worldline 
zijn snel en eenvoudig te integreren 
en voldoen aan alle nieuwste 
voorschriften.

Dankzij de ATEX-reeks kunt u 
uw klanten zelfs een premium 
dienstverlening aanbieden waarbij ze 
kunnen betalen zonder hun auto te 
verlaten!

WL Petrol & Energy Suite biedt pan-Europese 
acquiring, zodat u een groot aantal soorten 
betaalkaart kunt accepteren. Dankzij ons 
Interchange++ model komen uw acquiring-
vergoedingen altijd overeen met uw acquiring-
onkosten, zodat u niet méér hoeft te betalen dan u 
gebruikt.

Vereenvoudig uw verslaggeving met ReconHub, een 
unieke tool voor financiële afstemming die zorgt voor 
automatische afstemming van meerdere bronnen en 
aangepast is aan uw behoeften en eisen.

Betalingen aanvaard 
in heel Europa
WL Petrol & Energy Suite is gebaseerd op een wereldwijd protocol en 
een specifieke betalingsgateway, en is beschikbaar in  
meer dan 50 landen in continentaal Europaen in meer dan 130.000 
tankstations. Onze globale oplossing kan worden aangepast aan 
uw lokale behoeften, zodat u betalingen kunt accepteren voor alle 
toepassingen.

Met onze unieke oplossing kunt u meer dan 90 soorten fleet cards 
accepteren, zodat u de meest flexibele klantenervaring kunt bieden 
en uw klantenbinding en -loyaliteit kunt maximaliseren.

Afstemmings- 
tool

Geaccepteerde betaalkaarten

Onbemande betaalterminals

Yomani touch Lane/5000 Desk/3500 Move 3500 / 5000 DX8000

Bemande betaalterminals ATEX-terminals

Valina Self/2000Da Vinci Self/4000 Self/5000 Self/Modular



De kern van het ecosysteem: WL Pay&Drive 
Worldline biedt één enkel platform voor al uw mobiliteitsdiensten zoals tanken, opladen, betalen in 
de winkel, parkeren en autowassen. De Pay&Drive-wallet is direct in uw ecosysteem geïntegreerd 

en vormt een onderdeel van een globale betaaloplossing (universeel of privé).

U staat centraal in alles wat we doen!

WL Petrol & Energy Suite: uw voordelen

Operationele 
uitmuntendheid, op elk 
moment van uw traject

BETALING      ECOSYSTEEM

HANDELAAR                        ECOSYSTEEM

HANDELAAR 
APP FYSIEKE 

WERELD

Wereldwijde voetafdruk  
én  
sterke lokale ervaring

Unieke verticale  
marktexpertise

Flexibele en transparante 
prijsmodellen

Bewezen end-to-end  
betalingsmogelijkheden

Eenvoudige en soepele  
gebruikerservaring

Leider in  
innovatie
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Worldline [Euronext: WLN] is een toonaangevende onderneming 
in de betalings- en transactiedienstensector, nummer 1 in Europa 
en de nummer 4 wereldwijd. Met zijn wereldwijde bereik en zin 
voor innovatie is Worldline de technologiepartner bij uitstek van 
handelaars, banken en externe acquirers, maar ook van openbare 
vervoersmaatschappijen, overheidsdiensten en industriële bedrijven 
in alle sectoren. Worldline telt meer dan 20.000 werknemers in 
meer dan 50 landen en biedt zijn klanten duurzame, betrouwbare 
en veilige oplossingen voor de hele waardeketen van het 
betalingsverkeer, zodat ze hun bedrijf kunnen laten groeien, waar 
ook ter wereld. De diensten die Worldline aanbiedt in de pijlers 
Merchant Services, Terminal Solutions & Services, Financial Services 
en Mobility & e-Transactional Services omvatten binnenlandse en 
grensoverschrijdende commerciële acquiring, zowel in fysieke winkels 
als online, veilige verwerking van betalingstransacties, een breed 
portfolio van betaalterminals, evenals e-ticketing en digitale diensten 
in de industriële omgeving. In 2020 genereerde Worldline een 
voorlopige omzet van 4,8 miljard euro.

worldline.com

Over Worldline

Voor nadere informatie

Uw one-stop-shop voor brandstof en energie 
Voor al uw behoeften op het gebied van betalingen en méér, in heel Europa

Acceptatie door derden (NSP/PSP)

Alle gebieden 
van  

het tanksta-
tions

E-handel

Thuis-  
bezorging

Oplossing 
voor fleet 

card-partners

Worldline-
acquirer

FEP externe 
acquirer

Meer dan 200  
betaalmethoden

Meer dan 80 fleet cards

PCI DSS Wallet

Acceptatie- 
gateway

Breed scala van  
PCi 6.x-terminals

Verslaggeving

www.worldline.com/petrol-energy

Fleet cards

ECR- 
Interface 

(TIM)

Acquiring- 
protocol

EP2 
-protocol

IFSF 
H2H


