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(Advertorial)

Tracs gelooft in The Blended Library - een place to 
be en place to meet - waar je veel meer kunt doen 
dan alleen boeken lezen en lenen. Een up- to -date 
IT-infrastructuur is daarbij onmisbaar. Tracs biedt  
daarvoor totaaloplossingen op maat en een helpdesk 
die 24/7 beschikbaar is. Dat doet Tracs niet alleen voor 
ruim 200 bibliotheken, maar ook voor lokale overheden, 
bedrijven en voetbalstadions in Nederland, België en 
Duitsland. 

Tracs kent drie basisconcepten: 
• Cashless: betalen, reserveren, printen, kopiëren en 

productverkoop  
• Digital: Informatie – en cloudoplossingen 
• Secure: beveiligingssoftware 

Nieuwste cashless betaaloplossing met 
betaalautomaat VALINA van Worldline  
De nieuwste betaaloplossing van Tracs, de PT-100 C, 
heeft een schitterend design en is geschikt voor alle 
digitale betalingen in de bibliotheek of andere 
afdelingen binnen de gemeente. Bezoekers kunnen 
gemakkelijk en veilig betalen dankzij de nieuwste 
ingebouwde contactloze betaalautomaat van Worldline 

voor onbemande verkooppunten, de VALINA. Worldline 
is de Europese marktleider in betaaloplossingen en 
betaalautomaten en biedt een compleet aanbod van 
omnichannel oplossingen, betaalautomaten, 
betaalkaartacceptatie, cadeaukaarten en loyalty 
diensten, kortom een one-stop-shop voor het volledige 
betalingsbeheer, waarmee een betaaloplossing 
eenvoudig zo compleet kan worden ingevuld als 
gewenst. Precies wat Tracs nodig had. 

De software wordt gekoppeld aan uw beheersysteem of 
boekhoudsysteem, waardoor alle betalingsverrichtingen 
eenvoudig en direct in uw administratie worden 
verwerkt. PT-100 C is te bevestigen aan de muur, op 
een zuil of in te bouwen. 100% integratie mogelijk met 
andere Tracs-producten. 

Primeur 
Bib Bree en de nieuwe bibliotheek Almere hadden in 
april jl. de primeur te pakken! Zij hebben de nieuwste 
Tracs cashless betaaloplossing met betaalautomaat als 
eerste klanten in gebruik genomen. Naar volle 
tevredenheid.

Meer weten? 
Bel voor meer informatie naar Anthony Vavrinek, 
GSM +32 485 55 61 07.
Meer informatie over de VALINA betaalautomaat 
van Worldline? 
Neem contact op met Tom Egging, 
GSM +31 (0)6 24 91 71 41 of 
Thomas.egging@worldline.com.

      

Innovatieve 
betaaloplossing 
voor bibliotheken 

“Digitale innovatie  staat hoog op onze agenda en Tracs is hiervoor al jarenlang de uitgelezen partner. Al enige 
tijd zochten we naar een oplossing voor de vervanging van onze oude betaalautomaat die geen bancontact 
functie heeft. De PT-100 C betaaloplossing met de VALINA betaalautomaat van Worldline biedt hiervoor een 
toekomstgerichte oplossing. Een luxe om dit in één apparaat aan te bieden aan de gebruiker.  De installatie van 
de PT-100 C en de samenwerking met Worldline verliep vlekkeloos.”  
Annemie Arras- Bibliothecaris - Coördinator vrije tijd Bibliotheek Bree

“Binnen het beleid van de nieuwe bibliotheek speelt innovatie een grote rol. De ingebruikname van de nieuwe 
PT-100 C  van Tracs- Worldline past dan ook helemaal binnen onze organisatie. Tracs heeft een probleemloze 
implementatie verzorgd en daarmee laten zien dat zij op alle fronten met de klant meedenkt en deze weet te 
ontzorgen. Dankzij de functionaliteiten van de PT-100 C kunnen wij onze klanten de komende jaren probleemloos 
van dienst zijn.”
Raymond van Vliet – Manager ICT de nieuwe bibliotheek Almere 

Tracs Systems levert ICT-oplossingen aan 

bibliotheken, gemeenten en bedrijven in 

Nederland, België en Duitsland.

Missie van Tracs is Understand, Create & Service.

Contactpersoon: 
Anthony Vavrinek, E-mail av@tracs.be, 
GSM + 32 485 556107
www.tracs.nl


