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Alle betaalgegevens inzichtelijk via Payview
Met pAyview krijgt u toegang tot waardevolle data. Alle transacties die worden verwerkt 
op de Worldline betaalautomaten binnen uw organisatie zijn via pAyview inzichtelijk. 
Gebruik de inzichten om het gedrag van uw klanten beter te leren kennen, trends te 
signaleren en om de prestaties van de verschillende locaties en verkooppunten te 
vergelijken. Bovendien wordt met de informatie de administratie vereenvoudigd en 
kunnen de gegevens worden gebruikt voor analyses en rapportages.

Inzicht in uw transacties
Speciaal voor de Worldline betaalautomaten is de pAyview applicatie ontwikkeld. pAyview 
slaat alle transactiegegevens op in één systeem. Via pAyview zijn alle transacties online 
inzichtelijk. De data is via de portal te downloaden in een csv-bestand. De informatie is 
eenvoudig te verwerken in Excel en administratiesystemen, daarmee beschikt u over 
zeer gedetailleerde informatie over alle transacties. 

Hoe werkt pAyview
U heeft altijd toegang tot de betaalgegevens. De transactiegegevens zijn binnen 24 uur 
na verwerking online inzichtelijk.
1.  Via de pAyview portal  kan worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

U kunt op deze website transacties raadplegen, filteren en exporteren. 
2.  Dagelijks wordt er een e-mail verstuurd met een overzicht van de betaalautomaten 

die zijn aangesloten bij pAyview.
3.  Dagelijks wordt een e-mail verstuurd van alle transacties die op de betaalautomaten 

zijn verwerkt van de voorgaande dag/periode. 
4. In de portal worden de transactiegegevens 70 dagen bewaard.
5.  De boekingsperiode kan flexibel worden ingesteld ingesteld via Excel voor de 

totalen (bijvoorbeeld met wisselende openingstijden) zodat de data goed aansluit 
op uw administratie.

6.   Er kunnen meerdere inlogaccounts worden aangemaakt op verschillende niveaus 
(bijvoorbeeld op locatie- of ketenniveau).

De analyse van gegevens 
helpt ondernemers hun 
klanten beter te begrijpen, 
de bedrijfsvoering te 
verbeteren en producten 
of diensten te ontwikkelen. 
pAyview geeft toegang tot 
alle transactiegegevens 
die worden verwerkt op 
Worldline betaalautomaten. 
Onze betaalautomaten 
ondersteunen contactloze 
en mobiele betalingen, 
maar ook betalingen via de 
chip en magneetstrip. Via 
pAyview krijgt u inzicht in het 
volledige betalingsverkeer 
doordat alle (inter)nationale 
betaalmethodes worden 
geaccepteerd op onze 
betaalautomaten.

https://www.payview.nl/xenturion-gateway/
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OVER WORLDLINE 
Met het bieden van de juiste betaal-
mogelijkheden verhogen ondernemers hun 
conversie en verkoop. In een snel ver-
anderende markt biedt Worldline oplos-
singen die voorbereid zijn op de toekomst 
en die meerwaarde bieden aan onder-
nemers. Door het leveren van innovatieve 
oplossingen kunnen klanten eenvoudig, 
veilig en overal op de door hen gewenste 
manier betalen. Worldline biedt een 
compleet aanbod van omnichannel oplos-
singen, online betaaloplossingen, betaal-
automaten, betaalkaartacceptatie, cadeau-
kaarten en loyalty diensten, kortom een 
one-stop shop voor uw volledige betalings-
verkeer.

Met ruim 45 jaar ervaring is Worldline de 
Europese marktleider in online betaaloplos-
singen en betaalautomaten.

Worldline Nederland
Eendrachtlaan 315
3526 LB Utrecht
Postbus 30600
3503 AJ Utrecht
Nederland

Voor meer informatie
T	 +31 (0)88 765 7010
E		 sales-netherlands@worldline.com
W		 shop.worldline.nl

Volg ons

Worldline Nederland, KvK 81217587

De voordelen van pAyview op een rij:
• Inzicht in de acceptatie van betaalmethoden en klantgedrag;
• Toegang tot informatie om uw marketingactiviteiten efficiënter in te richten;
• Vereenvoudiging van uw administratie;
• Administratieve lastenverlichting; 
• Totaaloverzichten per periode;
• Informatie over de factoren die invloed hebben op het slagen of mislukken van transacties;
• Uitsplitsing per kaartmerk, transactietype en betaalmethode;
• De overzichten kunnen naar meerdere adresssen worden gemaild.

Meer informatie
Wilt u met een expert praten over de mogelijkheden met pAyview? 
Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0) 88 - 765 70 10
of via sales-netherlands@worldline.com.


