Worldline lanceert zijn Instant Payments-softwarepakket met
BRED
Parijs, 29 mei 2018 - BRED heeft het gelicentieerde CRISTAL Instant Paymentssoftwarepakket van Worldline [Euronext: WLN], de Europese marktleider op het gebied
van betaal- en transactieservices, geselecteerd voor de implementatie van het Instant
Payment-platform.
Het nieuwe platform moet zorgen voor snelle en veilige realtime transactieverwerking in
overeenstemming met de standaard die door de European Payments Council (Europese
Betalingsraad) voor het nieuwe betaalinstrument is vastgesteld. CRISTAL Instant Payments verwerkt
Instant Payments-instructies die zijn ontvangen via de digitale kanalen van de bank, tot het punt
van uitwisseling voor de definitieve afwikkeling. Het pakket wordt geïntegreerd in het BREDinformatiesysteem om transacties in realtime naar rekeningen van klanten te verzenden en om de
naleving van antiwitwas- en antiterrorismewetgeving en fraudebestrijdingsreglementen te valideren.
CRISTAL Instant Payments is gedefinieerd door de CRISTAL-gebruikersgroep via werkbijeenkomsten
die door Wordline waren opgezet. Het pakket sluit aan op de technische en zakelijke vereisten, met
als belangrijkste vereiste het implementeren van flexibiliteit in antwoord op de onzekerheden die
blijven bestaan voor het tempo van de acceptatie door eindgebruikers en voor de
betalingsmarktsegmenten die het krachtigste effect zullen ondervinden.
Deze vereiste wordt volledig ondersteund door het innovatieve ontwerp van CRISTAL Mass
Payments Highway, het softwarepakket voor retailbetalingen van Wordline, dat de bewezen basis
voor CRISTAL Instant Payments vormt.
Dit ontwerp van CRISTAL Instant Payments zorgt er al voor dat veel functies worden afgestemd op
de specifieke kenmerken van de verschillende soorten toekomstige gebruikssituaties, en dat op de
lange termijn de uitdaging van hoge prestaties tegen optimale verwerkingskosten wordt aangegaan.
De zeer hoge schaalbaarheid van het softwarepakket is een extra troef in de definitie van een
bedrijfsmodel vergeleken met het tempo van de acceptatie van het nieuwe instrument.

Rémi Tanon, Hoofd Innovatie- en Marktinfrastructuurprojecten bij BRED Banque
Populaire: "Dit project is gericht op het versterken van onze leidende positie in cash management,
door onze klanten een moderne, veilige en directe betaalmethode aan te bieden om de ontwikkeling
van ons innovatieve aanbod voor digitaal bankieren te ondersteunen. We hebben voor de Worldlineoplossing gekozen vanwege de relevantie van de functionele reikwijdte en omdat we al tevreden zijn
met het Cristal-platform".
Pascal Dehaussy, Hoofd van Worldline Financial Services in Frankrijk: "We zijn verheugd en
vereerd door het BRED’s vertrouwen in ons gelicentieerde softwarepakket voor Instant Payments.
Dit is een nieuwe stap in de partnerrelatie die we jaren geleden samen hebben opgezet. En voor
Worldline vertegenwoordigt dit het resultaat van het uitgevoerde werk om de markt een oplossing te
bieden die voldoet aan de uitdagingen van het nieuwe, moderne betaalinstrument dat door de
Europese bankgemeenschap wordt gewenst. Het bevestigt ook de leidende positie van ons
gelicentieerde CRISTAL-softwarepakket."

Berichten op sociale media
Twitter: .@BRED_BP heeft het CRISTAL-softwarepakket van #Worldline geselecteerd voor implementatie van
het #InstantPayments-platform. Lees de #PR. >>
Facebook: De Franse coöperatieve bank BRED heeft het CRISTAL-softwarepakket van #Worldline geselecteerd
voor implementatie van het #InstantPayments-platform. Lees de #PR. >>
LinkedIn: De Franse coöperatieve bank BRED heeft het CRISTAL-softwarepakket van #Worldline geselecteerd
voor implementatie van het #InstantPayments-platform. Lees het persbericht. >>

Meer over BRED
BRED is een coöperatieve bank met 165.000 leden en een eigen vermogen van € 3,7 miljard. De BRED-groep
bestaat uit 5500 werknemers, waarvan 25% buiten Frankrijk en de GMO's, en heeft een retailbank, een grote
coöperatieve bank, een bank voor particulier beheer, een vermogensbeheerder en een handelskamer, een
verzekeringsmaatschappij, en internationale bankfilialen en handelsbedrijven.
De kernactiviteit is commercieel bankieren in Frankrijk (in Île-de-France, Aisne, Normandië en overzeese
departementen, Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyana), in de GMO's en internationaal, waar het
gerichte groei nastreeft in de Hoorn van Afrika (Djibouti), Oceanië (Nieuw-Caledonië, Vanuatu,
Salomonseilanden, Fiji-eilanden) en Azië (Laos, Cambodja). Het heeft ook vertegenwoordigingen in Myanmar
en Ethiopië, evenals aandelen in verschillende banken in die regio's van de wereld.
Als gemaksorganisatie die op haar grondgebied opereert, heeft het een netwerk van 344 lokale agentschappen
(waaronder 81 overzees), 16 commerciële centra (5 overzees), 12 erfgoedbeheercentra (3 overzees) en een
centrum voor vermogensbeheer.
BRED heeft een langlopende relatie met ruim een miljoen klanten: particulieren, ambachtslieden,
detailhandelaars, freelancers, opdrachtgevers, MKB's, middelgrote bedrijven, grote bedrijven en instanties.
Het biedt al zijn klanten, naast zijn alledaagse financiële, krediet- en beleggingsproducten, ook de producten en
services van zijn handelskamer, zijn verzekeringsmaatschappij en zijn beheermaatschappij, evenals de
gespecialiseerde dochterondernemingen van Groupe BPCE.
Meer informatie: www.bred.fr/groupe-bred

Meer over WorldlineWorldline [Euronext: WLN] is Europees marktleider op het gebied van betaal- en
transactieservices. De toekomstgerichte innovaties en services van Worldline stellen bedrijven in staat hun
eindklanten gericht te bereiken en moderne en naadloze services aan te bieden. Met meer dan 45 jaar ervaring
is Worldline een belangrijke speler op het gebied van B2B2C. Worldline ondersteunt zowel bedrijven als
overheidsdiensten in deze steeds veranderende markt en levert een belangrijke bijdrage aan hun succes.
Worldline biedt een uniek en flexibel bedrijfsmodel dat gebaseerd is op een groeiend wereldwijd portfolio en dat
uitgebreide ondersteuning biedt. De activiteiten van Worldline zijn ondergebracht in drie bedrijfstakken:
Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services en Financial Services, waaronder equensWorldline.
Worldline heeft wereldwijd meer dan 9400 mensen in dienst en genereert een jaaromzet van € 1,5 miljard.
Worldline is een dochteronderneming van Atos. worldline.com
Worldline-perscontact
Anne-Sophie Gentil
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