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بطاقة العمالءمحطة

املوقت الذايت

البطاقة البيضاء

أداة إدارية

منصات املحمول / الويب بطاقة العمالء

تكامل التطبيق الخارجي

البطاقة البيضاء

XLivemobile 

XLive Web

االستعالم عن حالة التذكرة داخل التطبيقmyTicket تطبيق

 متاح يف جميع أنحاء العامل عىل:

 IOS )متجر التطبيقات(

أندرويد )متجر جوجل بالى(

شبكة

CWA )إدارة عرب اإلنرتنت(

 التقارير املالية:

 تقرير الربح

 تقرير املبيعات

تقرير النقدية

إدارة عرب منصة

إدارة املخاطر

نظرة عامة عىل التكوينات السابقة

قامئة التذاكر

التكوين العام

تنزيل ملف CSV لجميع التقارير املالية

CBCX أدوات إدارة

CBCX مراقبة المراهن -

- الدعم اإلداري والفني
- ارتفاع مستوى توافر وقابلية التوسع

- اتخاذ التدابير لمنع غسل األموال
- الكشف عن عمل احتيالي

- تجنب تمويل اإلرهاب

بطاقة العمالءنقاط البيع )متجر(

أوراق تخصيص 

الحصص

فواتري املسح الضويئ

البطاقة البيضاء

عرض الرهان األكرث شمولية

35000 حدث / شهر

ما يصل إىل 300 منطقة مراهنة لكل لعبة

إدارة املخاطر

25 لغة

جميع املنصات



 XLive - الحل األمثل لكل القنوات
مع XLive ، تقدم CBCX برنامج الرهان المباشر والرياضي في السوق.تم إنشاؤه بالشراكة مع XLive,bwin يقدم تطبيًقا رياضيًا ومراهًنا للطبقة 

اإلضافية!باإلضافة إلى أكبر عرض مراهن مباشر ، يقدم XLive أيًضا عرض المراهنة الكامل قبل المباراة - XLive يجمع بين برنامج الرهان الحي 
 والرياضي بأكمله في تطبيق واحد!

تجعل العديد من اإلعدادات وخيارات التخصيص XLive أحد منتجات المراهنات الرياضية المصممة خصيًصا والتي تسمح لعمالئك بالتسجيل في 
نقطة البيع ، على سبيل المثال باستخدام بطاقة الوالء الشخصية الخاصة بهم ، وتقديم نصائحهم بطريقة سهلة وسريعة.باإلضافة إلى ذلك ، يمكن 
 لالعبين تحديد بطوالت الدوري والفرق المفضلة لديهم بحيث يتم عرضها دائًما في الجزء العلوي - حتى ال يفوت عمالئك لعبة فريقهم المفضل!

مع أكبر مجموعة من المراهنات الرياضية بجميع أنواعها مع احتماالت مستجدة دائًما ، والعديد من الرهانات الخاصة ، مع توفير أقصى قدر من 
األمان بفضل أدوات إدارة المخاطر والمراقبة التفصيلية ، تقدم للعمالء تجربة رياضية وراهنة فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة والويب / األعمال 

 المتنقلة!

جميع األلعاب الرياضية
جميع البطوالت

جميع الفرق

كل االحتامالت

جميع اإلحصاءات

جميع املنصات



XLive
مع XLive ، ال يقدم CBCX فقط برنامج الرهان األكثر شموالً في اللعب ، بل يقدم أيًضا عرض الرهان الكامل قبل المطابقة للمطاريف ونقاط 

 االلتقاط وتطبيقات الويب / الجوال في تطبيق واحد!

XLive ميزات 
• الرياضة والرهان الحي على ما يصل إلى 35000 حدث رياضي شهريًا

• ما يصل إلى 300 منطقة مراهنة حية لكل حدث
• متوفر على جميع المنصات - المحطات الطرفية وأنظمة الفروع وعمالء الويب / الجوال

• الدوري الشامل وإحصائيات الفريق
• إدارة شاملة للمخاطر ومراقبة صانعي كتب CBCX باستخدام أحدث أدوات التحليل والتقييم

• دعم كامل لبطاقة العمالء بما في ذلك تسجيل الدخول السلس
• تكوين الدوريات

• البنوك ، أنظمة متعددة
• تخصيص حصص ورقة

• وضع متعدد المحطات
• إعادة شراء التذاكر

عرض الرهان الريايض األكرث شمولية - جميع األلعاب الرياضية ، جميع البطوالت ، جميع الفرق ، جميع اإلحصائيات ، جميع االحتامالت!

جميع األلعاب الرياضية

جميع البطوالت

جميع الفرق
كل االحتامالت

جميع اإلحصاءات

جميع املنصات



 محطة الرهان
تتيح محطة الرهان NT3HD تشغيل سلسة فعالة ملتجر الرهان الخاص بك ، خاصة فيام يتعلق ببطاقة العمالء ذات الدفع الذايت ، حيث ميكن 

لعمالئك إجراء جميع املعامالت مبارشة من اإليداع إىل حساب العميل الخاص بهم إىل دفع األرباح أو االعتامدات مبارشة يف املحطة ، دون أن 
 تدّونك. عبء املوظفني!

املراهنة عىل املحطات الطرفية مع تفعيل بطاقة العميل واألجهزة الالزمة لإليداع / السحب )مثل NV200( توفر لعمالئك إمكانية إجراء 
املدفوعات النقدية والسحوبات مبارشة يف املحطة دون إرشاك املوظفني يف املوقع:

• يتم حجز المدفوعات النقدية في المحطة مباشرة إلى حساب العميل
• يتم إجراء الدفعات أيًضا مباشرًة في المحطة - يتم خصم مبلغ الدفع المطلوب من حساب العميل ويتم مباشرًة في المحطة نقًدا. 

تقيد مكاسب الرهان عىل الفور يف رصيد الحساب عىل بطاقة العميل وبالتايل فهي متاحة عىل الفور لرضيبة املراهنة األخرى.

 ميزات املنتج
• شاشتان بتقنية FullHD 22 بوصة بدقة 16: 9 )لمسة واحدة(

• التصميم الحديث ، واإلسكان المعدني القوي
 • سهولة الوصول إلى المكونات األساسية للجهاز

NV200 اختياري: الدفع الذاتي •
 • يدعم محفظة عروض CBCX بالكامل

 NV200 يتميز بنظام الدفع الذاتي:

• معالجة عدد غير محدود من األوراق النقدية

• تحصيل األوراق النقدية وتوثيقها وتخزينها لسحب النقود في المستقبل

• معالجة دفع تعويضات فعالة وخالية من المتاعب وسريعة

• معالجة فعالة إلجراءات الدفع المباشر

• أقصى قدر من األمن - يمثل نظام الدفع الذكي وحدة آمنة وقابلة للقفل

 معلومات تقنية:
2 × 22 „شاشات ، واحد منهم ELO شاشة تعمل باللمس | عملة المدقق RM5 ccTalk | قارئ األوراق النقدية NV10 ccTalk | ماسح الباركود الليزر | 
ستار TSP-100 طابعة حرارية USB 80 مم | ويندوز 7 جزءا ال يتجزأ من نظام نقاط البيع | إنتل ثنائي النواة وحدة المعالجة المركزية | 4 غيغابايت من 
ذاكرة الوصول العشوائي | 500GB SATA HDD | شبكة جيجابت إيثرنت | ما يصل إلى 4 أجهزة تلفزيون خارجية إضافية تتفاعل نظام البطاقة الذكية 

للفواتير | اختياري: أبعاد نظام Smart Payout: االرتفاع 170 سم | العرض 57 سم | عمق 45 سم | الوزن 65 كجم

مزايا لالعب

FullHD شاشة مكبرة - زيادة سهولة االستخدام بفضل شاشتين بحجم 22 بوصة بتقنية •

• عرض مناطق الرهان اإلضافية

• تحسين عرض ميزات األلعاب

NV200 اختياري: نظام الدفع الذكي •



quickBET محطة
 يتيح لك حل محطة QuickBET المبتكرة توفير مجموعة البرامج الكاملة لـ CBCX بالجودة المعتادة حتى في أصغر المساحات.

  
مع quickBET ، يمكنك أن تقدم لعمالئك إما رياضة المراهنات الرياضية ، أو برنامج المراهنة الحية XLive و / أو برامج ألعاب 

األلعاب االفتراضية. تضمن المكونات األكثر حداثة وسهولة االستخدام التشغيل السلس لمتجر المراهنة! 

 املدرجة يف التسليم:

• محطة quickBET بما في ذلك شاشة Full HD 16: 9 22 بوصة تعمل 
باللمس ELO وماسحة ضوئية مدمجة

• لوحة المفاتيح الالسلكية
• طابعة استالم ال USB أو شبكة

• شبكة محلية السلكية )WLAN( قادرة

CBCX نظام تسجيل النقد 

 ميزات املنتج

• إدارة المخاطر الحديثة ، ونظم الرصد الواسعة
• تجربة من أكثر من 3 عقود من  أنشطة المراهنات الناجحة

• يدعم لوحة برنامج CBCX بأكمله
• إمكانيات تطبيق واسعة ، العديد من إمكانيات المراهنة ، عملية بسيطة ، معالجة سريعة

XLive تكوين ورقة الحصص •
XLive تكوين الماسح الضوئي لفاتورة •

 • الحل األمثل لجعل عمل الرهان أكثر ربحية لك

معلومات تقنية:
شاشة TFT أو ELO تعمل باللمس | ماسح الباركود الليزر | Star TSP-100 USB طابعة 

حرارية 80 ملم ويندوز 7 جزءا ال يتجزأ من نظام نقاط البيع | إنتل ثنائي النواة وحدة 
 | 500GB SATA HDD | المعالجة المركزية | 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

اتصال جيجابت إيثرنت لعدد يصل إلى 6 أجهزة تلفزيون إضافية 

معلومات تقنية:
شاشة 1 × 22 „| ماسح الباركود الليزر | ستار TSP-100 طابعة حرارية USB | ويندوز 7 جزءا ال يتجزأ 

من نظام نقاط البيع إنتل ثنائي النواة وحدة المعالجة المركزية @ 4GB RAM | 120GB SSD | اتصال 
Gigabit Ethernet / WLAN لما يصل إلى 3 أجهزة تلفزيون إضافية األبعاد )مع الحامل(: ارتفاع 44 سم | 

العرض 56.5 سم | العمق 29 سم | الوزن



2134 8334 8132 4564

1234 1234 1234 1234

XLive تكامل
ال يتوفر XLive فقط للمحطات الطرفية ونقاط البيع ، بل إن دمج برامجنا في موقع المراهنات أو األلعاب الرياضية 

 الحالي الخاص بك هو أمر سهل ومفهوم ومستدام.
 

يتم وضع البرامج بوضوح ويمكن العثور عليها بسهولة على موقع الويب الخاص بك لتسهيل وصول المستخدمين 
 المسجلين إلى برامجنا وإيصالها إلى المنتجات المحددة في أسرع وقت ممكن. 

تتيح لك أدوات الفوترة العملية وبرامج المراقبة الحديثة استعراض وتحليل جميع المبيعات والمعامالت التي يقوم 
بها الالعبون المسجلون على موقع الويب الخاص بك بسهولة ويسر من خالل برامجنا. تبقى قاعدة بيانات العمالء 

!API الخاصة بك دون تغيير من تكامل

 بطاقة العمالء
تحدد بطاقة الوالء لـ CBCX بطاقة شخصية لمستخدمي عرض CBCX بأكمله على مجموعة متنوعة من المنصات - التجزئة ، وشبكة اإلنترنت ، 

وعمالء األجهزة المحمولة.

تحتوي بطاقة الوالء على جميع بيانات المشغل ذات الصلة )بيانات تسجيل الدخول / تسجيل الدخول ، واالئتمان المتاح حاليًا ، وسجل المعامالت 
، اختياري: اسم و / أو صورة المشغل/الالعب( وتسمح لعمالئك باستخدام جميع بيانات تسجيل الدخول الفريدة والفريدة الخاصة بهم للتسجيل 

في نقاط الدفع!

باإلضافة إلى ذلك ، تسمح بطاقة العميل بالعديد من حاالت االستخدام اإلضافية:
• تحويل الرصيد مباشرة من المحطة إلى حساب الالعب )إيداع نقدي(

)NV200 :سداد رصيد بطاقة العميل مباشرة في المحطة )الدفع النقدي ، المتطلب السابق •
• استرد االئتمانات على بطاقات CBCX مسبقة الدفع لحساب الالعب كوسيلة دفع إضافية غير نقدية



BetStore
!whitelabel أحد الحلول األكرث شعبية ملنصات BetStore يعد 

BetStore ميزات
• معالجة بسيطة وسريعة لكل من المشرف والمسؤول و الالعب

• دعم بطاقات الوالء
• سهولة إنشاء المحالت التجارية والالعبين

• مجموعة واسعة من تكوينات المكافأة والتمديد 
BetStore مستويات الحقوق المخصصة لجميع مستخدمي •

• ال يحتاج الالعبون إلى الكشف عن المعلومات الشخصية عند التسجيل
• التصميم الفردي وتصميم BetStore وفًقا لمواصفاتك ورغباتك 

• ال يلزم التثبيت على أجهزتك - مجال الويب يكفي

myTicket 
!Google Play متاح للتنزيل مجانًا من متجر التطبيقات ومتجر myTicket تطبيق

يتيح myTicket لمستخدمي برامجنا التحقق من الحالة الحالية لتذاكرهم عبر اإلنترنت على myticket.cc وكذلك داخل 
تطبيق myTicket المجاني! 

استخدم تطبيق myTicket على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لمسح الرمز الشريطي للرهان على التذاكر 
للحصول على جميع تفاصيل البطاقة ذات الصلة وحالة التذاكر الحالية. باإلضافة إلى ذلك ، هناك قائمة من قسائم 

المراهنة المطلوبة مؤخرًا - وبالتالي يتلقى الالعب سجاًل بمراهناته! 

من خالل إدخال قود الرهان Ticket Web Code على myticket.cc ، يتلقى المستخدم أيًضا جميع تفاصيل التذاكر في 
متصفحات الويب بطريقة معّدة ببساطة. 

يسمح لك myTicket بالتحقق من قسائم المراهنة بسرعة وسهولة - راجع حالة تذاكر XLive واأللعاب في أي وقت ، 
على مجموعة متنوعة من األنظمة األساسية!



SpaceBall7
SpaceBall7 ميزات

• وضع البنغو: اختيار 7 كرات - كلما تم اختيار الكرات المختارة في السحب الالحق ،كلما ارتفع الربح
• وضع Super7: اختيار النصائح المطلوبة من مختلف مناطق الرهان الخاصة المتاحة.

• معدالت ربح جذابة
• تسلسل رسم ملون وسهل المتابعة

• جوالت مكافأة عشوائية لزيادة اإلثارة وفرص الفوز
• إعدادات الحد الفردية ، وتحديد نسبة دفع تعويضات على مستوى المحطة ممكن

• دعم بطاقة العمالء
• وضع محطات متعددة - التحقق من التذاكر وصرفها على جميع المحطات التابعة

5Kicks

ميزات 5 الركالت
• نقاط قوة فريق واقعية للترفيه المستمر والمرح الدائم

• عدد كبير من مناطق الرهان والنصائح
• المدى الشامل للعب ، وسيلة سهلة للتشغيل

• الرسوم المتحركة مذهلة واآلثار الرسومية
• اإلثارة في المراهنة الرياضية مقترنة بترفيه األلعاب االفتراضية

• دعم بطاقة الوالء
• وضع محطات متعددة - التحقق من التذاكر وصرفها على جميع المحطات التابعة

Keno 
Keno ميزات

• توجيه المستخدم ببساطة وبطريقة مفهومة 
• عملية سهلة لجميع المستخدمين ، على جميع المنصات

• التشغيل السريع للعبة يضمن دائًما متعة المراهنة
• مولد رقم عشوائي يضمن عمليات رهان عادلة ومستدامة

• إعدادات خاصة: نصيحة سريعة ووضع عدة جوالت
• دعم بطاقة الوالء

• وضع محطات متعددة - التحقق من التذاكر وصرفها على جميع المحطات التابعة

PokerBet 
PokerBet ميزات

• المراهنة على نتائج بطوالت Texas Hold‘Em االفتراضية
• 3 طاوالت بوكر مختلفة مع عدد متغير أو متغير من الالعبين

• الرهان على الفوز من جدول واحد أو أكثر
• منطقة الرهان الفريدة الجديدة: ورقة الفائز

• الرهانات الفريدة والمتعددة
• عملية بسيطة وواضحة للحصول على أقصى قدر من الترفيه

• إعدادات الحد الفردية ، وتحديد نسبة دفع تعويضات على مستوى المحطة ممكن
• دعم بطاقة الوالء

• وضع محطات متعددة - التحقق من التذاكر وصرفها على جميع المحطات التابعة

XRaces 
XRaces ميزات

• سباقات الكالب والخيول مع 6 أو 8 مبتدئين لكل منهما
• سباقات حقيقية ألكبر متعة ممكنة للمراهنة

• العديد من مناطق المراهنة: رهان رابح ، مكان الرهان ، الذي يصبح فى المركز الثانى ، زوجيًا / فرديًا ، اقل من/ 
Perfecta ، Trifecta ، اكثر من

• مزيج من العديد من السباقات و / أو مدير السباق
• قابلية التوافق حتى 5 سباقات مستقبلية ممكنة

• دعم بطاقة الوالء
• وضع محطات متعددة - التحقق من التذاكر وصرفها على جميع المحطات التابعة



CBCX حول 
CBCX تعني األلعاب الرياضية عالية الجودة ومفاهيم المراهنة واأللعاب. باعتبارها واحدة من الشركات األولى في هذا القطاع من السوق ، نأخذ دوًرا 

رائًدا في هذه الصناعة. 

تتمتع CBCX بأكثر من 3 عقود من الخبرة كمزود ألنظمة ألعاب الرهان واأللعاب الرياضية المتقدمة. تركز محفظة العروض الخاصة بنا على تطبيق 
المراهنات الرياضية XLive ، والذي يتضمن عرض المراهنة بالكامل قبل اللعب. باإلضافة إلى ذلك ، تقدم CBCX منصة رهان افتراضية مستقلة مع 

 .Kicks 5 و SpaceBall7 و XRaces و PokerBet و Keno تطبيقات

كشريك موثوق وموثوق للموردين في أكثر من 40 دولة في 4 قارات ، تقدم CBCX الجودة والدراية الفنية والوقوف وتطمئن الشركات بمنتجاتنا 
وخدماتنا إلى النجاح الكمي. 

تتمثل فلسفتنا في تجاوز احتياجات ورغبات الشركات وتقديم حلول إبداعية ومستدامة ألعمال الرهان واأللعاب. لضمان ذلك ، نحن نضمن أعلى مستوى 
من حيث ابتكار المنتجات وصيانة األنظمة الحالية.


