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1.  Inleiding 

pAyview® is online applicatie welke speciaal ontwikkeld is met het oog op administratieve 

lastenverlichting en vereenvoudiging van uw administratie.  

Via pAyview® worden alle transacties digitaal en online op een database opgeslagen. Via 

een speciale website (beveiligd door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u 

deze inzien en downloaden voor uw eigen administratie.   

 

2.  Werking 

 Algemene werking 

Iedere nacht stuurt de betalaautomaat de transactiegegevens van de voorgaande 

periode (normaliter op dagbasis) door naar de pAyview® database. Na deze upload 

zijn de transacties online zichtbaar via pAyview en kunt u deze op elk gewenst tijdstip 

inzien en/of downloaden naar Excel.  

Zorg dat uw (vaste of mobiele) betaalautomaat na werktijd continu aangesloten is op 

het electriciteitsnetwerk en verbonden is met het internet en/of mobiele netwerk. 

Indien dit niet het geval is kan de betaalautomaat de transacties niet doorzetten naar 

pAyview. Dit wordt in de opvolgende nacht nogmaals geprobeerd. Het 

transactiebestand in het geheugen van uw betaalautomaat is gelimiteerd en kan 

overschreven worden als het aantal transacties het limiet overschreid zonder dat de 

betaalautomaat de kans heeft gehad om ’s nachts het transactiebestand door te 

zetten naar pAyview.  

 

 Bewaartermijn op pAyview 

Transacties blijven tot 70 dagen na transactiedatum zichtbaar in pAyview. Indien u de 

transacties langer wenst te bewaren en gebruiken dan adviseren wij u om op 

regelmatige basis het transactie-overzicht te exporteren en lokaal te bewaren. 

 

 Dagelijkse e-mailfunctie 

Standaard ontvangt u (op het opgegeven e-mailadres) dagelijks een e-mail van Worldline met 

twee pAyview bestanden.  

 

 [Overview] bestand   

Dit bestand bevat een overzicht met alle aan uw pAyview-account toegekende 

betaalautomaten. In dit overzicht staan de unieke Worldline-ID’s (POI) van uw 

betaalautomaten en de locatiegegevens zoals deze bij Worldline bekend zijn. 

 

 [Transaction] bestand 

Dit bestand geeft de transacties weer van de voorgaande dag/periode. 

Als op de voorgaande dag/periode geen transacties op de betaalautomaat hebben 

plaatsgevonden ontvangt u geen [Transaction] bestand. U ontvangt dan alleen het [Overview] 

bestand. 
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3. Inloggen op pAyview® 

 

U heeft via de e-mail uw gebruikersnaam en wachtwoord voor pAyview ontvangen. Na 

ontvangst van deze e-mail kunt u inloggen op de pAyview website. 

 

Let bij het invoeren op dat het wachtwoord (password) hoofdlettergevoelig is.  

 
Stap 1)    Open uw internetbrowser 

 

 Ga naar www.payview.nl 

 

 

Stap 2)    Login  

 

 Voer bij [Username] uw gebruikersnaam in 

 Voer bij [Password] uw wachtwoord in  

 Druk op de knop [LOG IN]  
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Stap 3)  Wijzig uw initiële wachtwoord door een zelfverzonnen wachtwoord 

 

Deze stap is alleen van toepassing als u voor het eerst inlogt. 

 

 Voer bij [Old password] het initiele wachtwoord in. 

 Voer bij [New password] een nieuw zelfverzonnen wachtwoord in. 

 Voer bij [Password confirmation] nogmaals het zelfverzonnen wachtwoord 

in. 

 Druk op de knop [Update & Log out]  

 

 

 

 

 Let op dat het zelfverzonnen wachtwoord moet bestaan uit minimaal 3 van de 4 

 types: 

 Hoofdletters 

 Kleine letters 

 Cijfers 

 Speciale karakters  

 
Stap 4)  Log nogmaals in met het door u zelfverzonnen wachtwoord. 

 

Deze stap is alleen van toepassing als u voor het eerst inlogt. 

 

Zie hiervoor de instructie bij stap 2. 
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4. Functionaliteiten 

Linksboven het hoofdscherm vindt u de volgende functionaliteiten (modules): 

 pAyview 

 Filters  

 Transactions 

 Overview 

 POI list 

 

 

Module/knop Uitleg 

pAyview Via de knop [pAyview] keert u terug naar de beginpagina. 

Filters 
Via de knop [Filters] kunt u een selectie van alle beschikbare 

transacties maken op basis van verschillende criteria. 

Transactions Via de knop [Transactions] ziet u alle beschikbare transacties. 

Overview 
Via de knop [Overview] ziet u hoeveel en welke betaalautomaten aan 

uw pAyview-account zijn toegekend.  

POI list 
In de lijst [POI list] staan na selectie de unieke Worldline-ID’s (POI) 

van uw betaalautomaten. 
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5. Transacties inzien 

Voer onderstaande stappen uit om alle beschikbare transacties in te zien: 

Stap 1)   

 Klik op de knop [Filters] (1)  

 Klik op de knop [Apply Filters] (2).  

 

U ziet nu in de linkerkolom [POI list] de aan uw pAyview-account toegekende 

betaalautomaten (A).  

 

Stap 2)   

 Klik knop [Transactions] (3).  

 

U ziet in de katern [Results] alle beschikbare transacties van de toegekende 

betaalautomaten. Transacties blijven tot 70 dagen na transactiedatum zichtbaar in 

pAyview. 

 

. 

 

 2 

1 

A 

3 
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Vervolgstappen: 

 

 Transactie-overzicht exporteren 

Wilt u het transactie-overzicht exporteren naar en bewaren in Excel, dan kunt u 

hoofdstuk 6 raadplegen. 

 

 Verklarende woordenlijst transactie-overzicht 

Een verklaring van de gebruikte termen in het transactie-overzicht vindt u in 

hoofdstuk 7. 

 

 Filteren 

Wilt u gerichter zoeken naar één of meerdere transacties of zoeken naar transacties 

van één bepaalde betaalautomaat, dan kunt u gebruikmaken van de selectiecriteria in 

het filterveld. Meer uitleg hierover vindt u in hoofdstuk 8. 

 

 POI List / Overview 

In de linkerkolom [POI list] ziet u de aan uw pAyview-account toegekende 

betaalautomaten. Uw betaalautomaten zijn aangeduid met een uniek Worldline ID-

nummer, het zogenaamde POI (Point Of Interaction). Indien u wilt weten welke 

POI bij welke betaalautomaat hoort, dan kunt u dit raadplegen via de module 

[Overview] (zie hoofdstuk 9). 
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6. Transactie-overzicht exporteren naar Excel 

U kunt het transactie-overzicht exporteren naar Excel en opslaan voor uw eigen 

administratie. Transacties blijven tot 70 dagen bewaard op pAyview. Wilt u langer over 

de transacties beschikken dan adviseren wij u om periodiek het transactie-overzicht te 

exporteren en lokaal op uw computer op te slaan. 

Voer onderstaande stappen uit om het transactie-overzicht te exporteren: 

Stap 1) 

  Ga naar de katern [Results]. 

  Klik op de knop [Export All]. 

 

Stap 2) 

  Bestand “export-PayView-txlog-results.csv” wordt gedownload. 

  Open (in Excel) of sla direct het bestand op.  

Vervolgens krijgt u in Excel het overzicht te zien van het door u geëxporteerde 

transactie-overzicht. 
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7. Verklarende woordenlijst transactie-overzicht 

Naam Omschrijving 

Name Bedrijfsnaam 

Street Straatnaam 

Street Number Huisnummer 

Zip Postcode 

City Stad 

Key 1 Extra zoeksleutel 1 

Key 2 Extra zoeksleutel 2 

POI ID 
Uniek Worldline-ID van uw betaalautomaat. 
Staat linksboven op een transactiebon. 

Acquirer TID 
Uniek Terminal-ID of automaatcode van uw betaalautomaat van de 

transactieverwerker. 

Term. timestamp De transactiedatum- en tijd volgens de betaalautomaat. 

Host timestamp De transactiedatum- en tijd volgens de transactieverwerker. 

Brand Type betaalkaart (bijv. Maestro, Mastercard, Amex, etc.). 

Amount Transactiebedrag. 

Result Resultaat van de transactie: geslaagd (OK) of mislukt (NOK) 

Service ID 
Type transactie | Bijvoorbeeld: Sale (verkoop), Refund (retourpinnen), 
Annulatie, Reservering, etc. 

Cashier ID 
Optioneel: medewerker-ID die vanuit een kassagekoppelde situatie 

meegestuurd kan worden tijdens transactie. 

Acquirer Transactieverwerker (Equens, CCVPAY of Worldline). 

Auth code Autorisatienummer van een geslaagde transactie. 

Card number Het gemaskeerde kaartnummer van de aangeboden betaalkaart. 

Host incident code 
Foutcode van de transactieverwerker indien de transactie niet geslaagd 
(NOK) is. 

Host incident Omschrijving van een eventuele foutcode van de [Host incident code]. 

Terminal incident 
code 

Foutcode van de betaalautomaat indien de transactie niet geslaagd (NOK) 
is. 

Free text Omschrijving van een eventuele foutcode van de [Terminal incident code] 

Term Tx ID Betalingskenmerk *) 

XENTURION 

timestamp 
De transactiedatum- en tijd volgens het Terminal Management Systeem 

 

*) Een betalingskenmerk [Term Tx ID] kunt u tijdens een transactie op de 

betaalautomaat meegeven om zo de transactie makkelijker terug te vinden en te 

koppelen aan een bepaalde verrekening. Denk hierbij aan invoer van een 

opdrachtnummer, ordernummer, ritnummer, etc. Zie voor meer informatie onze 

handleiding op www.pinnen.nl > klantenservice > handleidingen.  
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8. Filteren op transacties 

U kunt het resultaat van het transactie-overzicht verkleinen door gebruik te maken van 

de filters. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een bepaalde 

transactie, de transacties van een bepaalde periode of naar de transacties van een 

bepaalde betaalautomaat (als u meerdere betaalautomaten heeft). 

U heeft hierbij de keuze uit twee methodes: 

Module Tijdens welke situatie te gebruiken  Hoofdstuk 

Filters 
Indien u op basis van bepaalde criteria wilt zoeken naar een bepaalde 

transactie en/of transacties van een bepaalde periode. 
8.1 

POI List 

Indien u de transacties wenst in te zien van een specifieke 
betaalautomaat. Deze optie is alleen van toepassing als u meerdere 

betaalautomaten heeft en geregistreerd staan onder uw pAyview-

account. 

8.2 
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8.1  Filters 

Via de module [Filters] kunt u binnen het transactie-overzicht zoeken of te filteren door 

een bepaalde periode aan te geven en/of te zoeken naar unieke transactie (bijvoorbeeld 

op basis van het transactiebedrag).  

Binnen de module [Filters] heeft u de keuze uit de volgende zoekcriteria: 

Zoekcriterium  Verklaring  Voorbeeld 

Start date Startdatum (v/e periode) 10/06/2013 15:19 

End date  Einddatum (v/e periode) 14/06/2013 15:19 

Host Incident Code 
Foutcode vanuit  

transactieverwerker 
100, 121, etc. 

Terminal Incident Code 
Foutcode vanuit 

betaalautomaat 

OK (geslaagde transactie) 

of Not OK (niet-geslaagde 

transactie) 

Xenturion Upload Start 

Time 
Startdatum pAyview upload 10/06/2013 15:19 

Xenturion Upload End 

Time 
Einddatum pAyview upload 15/06/2013 15:19 

Brand Betaalproduct (type kaart) 
Maestro, MasterCard, VISA, 

JCB, etc. 

Acquirer Transactieverwerker  
Equens CTAP, CCVPay 

CTAP, AWL Europe 

Card number 
Kaartnummer  

(gedeeltelijk zichtbaar) 
********1234 

Amount 
Transactiebedrag 

(punt gescheiden) 
10.75 

Service Transactietype Sale, Refund, etc. 

Cashier ID Personeel ID 123456 

 

Meestgebruikte zoekcriteria: 

 Start Date 

 End Date 

 Terminal Incident Code  

 Amount 
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Voer onderstaande stappen uit te werken met filters: 

Stappen  

  Klik op de knop [Filters] (1) 

  Voer in een of meerdere velden een zoekcriteria in. (2) 

o Bijvoorbeeld een bepaalde periode:  

28/01/2019 16:40 (Start date) tot 01/02/2019 16:40 (End date) 

o Zie voor meer mogelijkheden het volgende katern. 

o  Klik op [Apply Filters] (3) 

 

U ziet in de katern [Results] nu het resultaat van uw opgegeven zoekcriteria van 

alle beschikbare transacties. Let op: transacties blijven tot 70 dagen na 

transactiedatum zichtbaar in pAyview. 

 

  

1 

2 

3 
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8.2  POI list 

Indien u meerdere betaalautomaten heeft en alleen de transacties wenst te zien van één 

betaalautomaat dan kunt u gebruikmaken van de [POI list]. 

De POI (Point of Interaction) is het unieke Worldline-ID van één specifieke 

betaalautomaat. Een overzicht van uw betaalautomaten en de bijbehorende POI’s zijn  

incl. locatiegegevens te raadplegen via de module [overview]. Zie hoofdstuk 9. 

U vindt de [POI list] aan de linkerzijde van het scherm. Via onderstaande stappen kunt 

u de transacties van één betaalautomaat opvragen. 

Stappen 

 Klik op de knop [Filters] (1)  

 Klik op de knop [Apply Filters] (2).  

 Druk u op het symbool  (3) indien de [POI list] niet zichtbaar is.  

o U ziet nu één of meerdere POI’s in de [POI list].  

 Verwijder (indien nodig) het vinkje bij [Use active POI List] (4). 

 Kies de gewenste POI (5) door op de POI te klikken.  

 

Uiteraard kunt u na het selecteren van de gewenste betaalautomaat (POI) blijven 

gebruikmaken van de Filters (zie hoofdstuk 8.1) om zo gericht naar een transactie 

te zoeken en/of uw zoekresultaat te verkleinen. 

 Met de knop [Clear Filters] (A) kunt u de gedane selectie ongedaan maken. 

 

1 2 3 4 

5 

A 
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9. Overzicht betaalautomaten 

Via de module [Overview] ziet u alle onder uw pAyview-account toegekende 

betaalautomaten. Per betaalautomaat ziet u de bij Worldline bekende adresgegevens. 

Wilt u een adres laten wijzigen, dan kunt u dit melden bij Worldline (zie hoofdstuk 10 

voor de contactgegevens). 

Stappen 

 Klik op de knop [Filters] (1)  

 Klik op de knop [Overview] (2).  

 

U ziet nu alle onder uw pAyview-account toegekende betaalautomaten 

 Eventueel kunt u via de knop [Expert all] (A) het overzicht exporteren naar 

Excel.  

 

Verklarende woordenlijst: 

Omschrijving  Verklaring  

POI 
Uniek Worldline-ID van uw betaalautomaat. 

Staat linksboven op een transactiebon. 

Last Success upload 
De laatste keer dat de betaalautomaat de transacties 

succesvol heeft doorgezet naar pAyview. 

Next upload 
De eerstvolgende keer dat de betaalautomaat de 

transacties doorzet naar pAyview. 

Name Bedrijfsnaam 

Street Straatnaam 

Street Number Huisnummer 

Postal Code Postcode 

Town/City Stad 

Key 1 Extra zoeksleutel 1 

Key 2 Extra zoeksleutel 2 

 

 

1 
2 A 
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10. Contactgegevens Worldline 

 

Verkoopkantoor  

Adres:   Worldline B.V. 

  Wolweverstraat 18 

  2984 CD Ridderkerk 

Telefoon:   0180 - 442 442 

o Optie 1: Verkoop 

o Optie 2: Contracten en lopende bestellingen 

o Optie 3: Facturen 

o Optie 4: Technische ondersteuning 

 

Fax:   0180 – 442 443 

E-mail:   info-netherlands@worldline.com 

Internet:   www.pinnen.nl 

Openingstijden:  maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 

 

 

Technische Helpdesk  

Telefoon:   0900 – 22 65 797 

Voor een snelle afhandeling bij onze Technische Helpdesk verzoeken wij u het 

Terminalnummer (POI) bij de hand te hebben.  

Openingstijden:  maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur  

   zaterdag en zondag van 08.30 tot 17.00 uur 

 


