YOMANI
veilig en gemakkelijk
laten betalen

Een kleurrijke
innovatie voor
uw zaak

Het bieden van de juiste Vergroot de betaalservice richting uw klanten
Heeft u een onderneming waar dagelijks veel transacties plaatsvinden en dus veel geëist wordt
betaalmogelijkheden
van uw kassasysteem? Dan is een perfect werkend betaalsysteem én snelheid bij de kassa voor u
groot belang. Snelle service aan uw kassa zorgt immers voor tevreden klanten. Dit bevordert
draagt bij aan succesvol van
uiteraard uw omzet. Met contactloos betalen laat u uw klanten sneller én makkelijker betalen. De
YOMANI van Worldline is een toonbankautomaat die uitermate geschikt is voor bedrijven waar veel
ondernemen. Met de
producten van Worldline betalingen worden gedaan.
De YOMANI is er in verschillende uitvoeringen, met of zonder koppeling aan uw kassasysteem.
laat u uw klanten veilig,
De automaat heeft een groot kleurendisplay en is makkelijk in gebruik, zowel voor u als uw klant.
gemakkelijk en op de
Transacties worden snel geaccepteerd en verwerkt. Alle betaalkaarten kunnen op deze automaat
worden geaccepteerd. Zo kunt u betalen bij u aantrekkelijk maken voor al uw klanten. Ook voor
door hen gewenste
uw buitenlandse klanten van buiten de eurozone. Met Dynamic Currency Conversion kunt u deze
manier betalen. Zo haalt buitenlandse klanten namelijk met hun creditcard in hun eigen valuta laten betalen op de YOMANI.
Zo weten ze bij het afrekenen precies waar ze aan toe zijn, terwijl u het bedrag in euro’s krijgt
u meer uit uw verkoop,
uitbetaald. Een geruststellend idee voor uw klanten, want dit betekent geen vervelende verrassingen
achteraf. Door deze zekerheid zullen uw buitenlandse klanten eerder geneigd zijn bij u te besteden.
online én in uw winkel.
Bovendien kan de YOMANI worden gekoppeld aan pAyview®. Met pAyview heeft u snel en
In welke branche u ook
gemakkelijk inzicht in alle transacties die op de betaalautomaat zijn gedaan. Dit vereenvoudigt uw
werkzaam bent, voor
administratie.
iedere ondernemer heeft
Eigenschappen van YOMANI
Worldline een passende Worldline betaalautomaten zijn robuust, hebben een strak design met hoge resolutie kleurenscherm
en maken vanzelfsprekend contactloos betalen en retourpinnen mogelijk. De YOMANI kan
oplossing.
makkelijk worden gekoppeld aan de omnichannel oplossingen van Worldline, waardoor uw winkel
en webshop aan elkaar verbonden zijn. De geïntegreerde pininvoer zorgt er bovendien voor dat
uw klant veilig bij u kan betalen met goede bescherming bij het invoeren van de pincode op de
automaat.
Voordeel bij de YOMANI is dat de NFC-lezer aan de zijkant van de automaat zit, waardoor de
transactiegegevens ook tijdens de betaling duidelijk zichtbaar blijven. Betalen kan natuurlijk ook
via de chip op de betaalkaart of, bij betaling met bepaalde buitenlandse kaarten zonder chip, via
de magneetstrip.

YOMANI, een kleurrijke innovatie voor uw zaak
Welk type YOMANI past bij u?
Er zijn twee varianten van de YOMANI, namelijk met en zonder kassakoppeling. De variant die
wordt gebruikt zonder kassakoppeling, de YOMANI MU, bestaat uit twee onderdelen. Het invoeren
van de transactie door de ondernemer gebeurt op een ‘merchant unit (MU)’ en het betalen door
de klant gebeurt op een vaste betaalautomaat op de toonbank. Hierdoor hoeft de betaalautomaat
dus niet heen en weer worden geschoven over de toonbank.
De andere variant van de YOMANI, YOMANI ECR, bestaat uit één onderdeel. Deze wordt gekoppeld
aan uw kassasysteem. Uw klant kan snel en efficiënt betalen en u heeft direct alle betaalgegevens
inzichtelijk via het kassasysteem. Zo kunt u uw winkel, voorraden, betalingen etc. makkelijk beheren
en optimaliseren.

YOMANI MU

YOMANI ECR

De voordelen van de YOMANI op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lange levensduur;
mogelijkheid tot retourpinnen;
niet storingsgevoelig;
zeer hoge transactiesnelheid;
gebruiksvriendelijk, voor u en uw klant;
makkelijke kassakoppeling mogelijk;
ruim toetsenbord / pin pad;
uit te breiden als omnichannel oplossing met ‘Webshop Instore Payments’;
acceptatie van alle betaalkaarten mogelijk, ongeacht via welke partij u deze accepteert;
voldoet aan alle veiligheidsstandaarden;
mogelijkheid om klanten van buiten de eurozone in hun eigen valuta te laten betalen.

Bovendien profiteert u bij Worldline van persoonlijke en snelle service. Kortom, met de YOMANI
haalt u voordelig betaalgemak in huis, met interessante mogelijkheden om uw omzet te verhogen!

Over Worldline
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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Is de YOMANI dé oplossing voor uw zaak? Via https://shop.worldline.nl kunt u de YOMANI
eenvoudig bestellen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoon 088 -765 7010 of via
sales-netherlands@worldline.com. Wij streven ernaar om betaalautomaten in Nederland te leveren
binnen 5 werkdagen na aanvraag.

