
Keyware en Worldline tekenen Technical Payment Service 
Provider overeenkomst 
 
 
Brussel, België – 22 juni 2015 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) kondigt vandaag de uitbreiding 
aan van haar partnership met Worldline op het gebied van transactieverwerking voor elektronisch 
betalen. Vanaf heden zal Keyware onder andere eigen commerciële formules kunnen aanbieden voor 
de acceptatie van Bancontact/MisterCash en kredietkaarten terwijl Worldine zorgt voor de 
autorisaties. 
 
 
Eind juni 2013 sloten Keyware en Worldline een tweeledig partnership rond het commercialiseren 
van betaalterminals enerzijds en het aanbieden van Worldline acquiring transactiediensten 
anderzijds. Binnen die overeenkomst koopt Keyware door Worldline geproduceerde betaalterminals 
die vervolgens per klant worden gepersonaliseerd en worden aangeboden onder de vorm van een 
eigen huur- of koopovereenkomst. Bijkomend biedt deze overeenkomst Keyware de mogelijkheid om 
bepaalde acquiringdiensten aan te bieden in naam en voor rekening van Worldline. 
 
 
 
Verder bouwend op deze samenwerking hebben Keyware en Worldline besloten het bestaande 
partnership uit te breiden. Keyware wordt Technical Payment Service Provider voor Worldline. 
 
 
 
Door deze nieuwe betaaloplossing zal Keyware niet alleen acquiringdiensten kunnen aanbieden aan 
klanten met een Worldline betaalterminal, maar ook aan handelaren met een vaste, draagbare of 
mobiele betaalterminal van andere producenten. Hiervoor worden deze betaalterminals gekoppeld 
aan de payment host van Keyware, die via een beveiligde connectie zorgt voor de aflevering van de 
betaaltransacties aan de Worldline acquiringservers. 
 
 
 
Op deze manier kan Keyware ook rechtstreeks en volgens haar eigen commerciële formules 
abonnementen aanbieden aan haar klanten voor betalingen met Bancontact/MisterCash, V Pay of 
Maestro. Daarnaast zal Keyware ook via deze nieuwe infrastructuur acquiringcontracten aanbieden 
voor de verwerking van kredietkaarttransacties zoals Visa, MasterCard, Amex, JCB, Diners Club, CUP 
etc. 
 
 
 
Over Keyware 
 
Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor 
elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant 
transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op 
www.keyware.com. 
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