
Het bieden van de juiste 
betaalmogelijkheden 
draagt bij aan succesvol 
ondernemen. Met de 
producten van Worldline 
laat u uw klanten veilig, 
gemakkelijk en op de 
door hen gewenste 
manier betalen. Zo haalt 
u meer uit uw verkoop, 
online én in uw winkel. 
In welke branche u ook 
werkzaam bent, voor 
iedere ondernemer heeft 
Worldline een passende 
oplossing. 
 

Een draagbare oplossing
Wanneer er op meerdere plekken in een winkel, of zelfs daarbuiten, wordt afgerekend, dan is de 
YOXIMO dé betaalautomaat. De YOXIMO is een compacte, alles in één betaalautomaat, inclusief 
een printer voor de transactiebon. Op deze mobiele draadloze betaalautomaat met kleurenscherm 
kunt u alle (inter)nationale betaalkaarten accepteren. De YOXIMO is dan ook een betaaloplossing die 
gemak, mobiliteit, flexibiliteit en onafhankelijkheid biedt. Ideaal voor levering aan huis, taxichauffeurs, 
standhouders en horecagelegenheden waar u uw gasten zowel binnen als buiten aan tafel wilt 
laten afrekenen. Met een stabiele internet verbinding via WiFI of 3G/4G kan de automaat worden 
geactiveerd waardoor er overal kan worden afgerekend. Zo hoeft u nooit meer omzet mis te lopen. 
 

Goede keus voor een succesvolle omnichannel 
organisatie
Klanten maken geen onderscheid meer tussen verschillende verkoopkanalen, alleen in bedrijf 
en/of merk. Ze kopen, of oriënteren zich niet in een webshop of in een winkel, maar ze kopen 
(met een reden) bij een bepaald bedrijf. Afhankelijk van tijdstip, locatie, of doelstelling (oriënteren, 
informeren, kopen) kiezen ze een kanaal dat op dat moment het beste past. Het combineren van 
verschillende kanalen en betaalmogelijkheden is daarbij belangrijk. Wilt u uw klanten en gasten 
bedienen via verschillende kanalen dan kan de YOXIMO daaraan bijdragen doordat overal kan 
worden afgerekend.  

Eigenschappen van de YOXIMO
Worldline betaalautomaten zijn robuust, hebben een strak design en maken vanzelfsprekend 
contactloos betalen en retourpinnen mogelijk. De YOXIMO is een alles-in-één betaalautomaat die 
zelfs kassagekoppeld kan worden gebruikt. De betaalautomaat is overal te gebruiken via een 3G/4G 
verbinding of WiFi-verbinding. Met de lang werkende batterij kunnen wel 300 transacties per dag 
worden gedaan, inclusief het bijbehorende printen van de bon. Voor nog meer gebruiksgemak 
is bovendien een uitgebreid accessoire pakket beschikbaar voor de YOXIMO. De YOXIMO is er in 
verschillende uitvoeringen, met of zonder koppeling aan uw kassasysteem.

Mobiel 
betaalgemak

YOXIMO
altijd en overal 
laten betalen
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De voordelen van de mobiele betaalautomaat YOXIMO 
op een rij:
• lange levensduur;
• mogelijkheid tot retourpinnen;
• makkelijke kassakoppeling mogelijk;
• niet storingsgevoelig;
• makkelijk in gebruik te nemen (plug and play); 
• handige en flexibele pincode bescherming;
• gebruiksvriendelijk;
• acceptatie van alle betaalkaarten mogelijk, ongeacht via welke partij u deze accepteert;
• hoge transactiesnelheid; 
• voldoet aan alle veiligheidsstandaarden.

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

Bestellen
Is de YOXIMO dé oplossing voor uw onderneming? Via https://shop.worldline.nl kunt u de YOXIMO
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.

YOXIMO, altijd en overal laten betalen

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
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Welk type YOXIMO past bij u?
Er zijn twee varianten van de YOXIMO, namelijk met en zonder kassakoppeling. De variant die
wordt gebruikt zonder kassakoppeling, de YOXIMO, is eenvouding in gebruik. Met één apparaat 
initieert en accepteert u de transactie. Ook de transactiebon wordt door de betaalautomaat geprint.
De andere variant van de YOXIMO, YOXIMO ECR, bestaat ook uit één onderdeel en heeft als extra 
dat 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. 


