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Stav tiketů v aplikaci
Dostupné po celém světě pro:
IOS (App Store)
Android (Obchod Play)
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Až 300 sázek na zápas

Mobile-App / Web

CBCX - Architektura
- Expertní dohled bookmakerů
- Administrativní a technická podpora
Hlášení - sledování transakcí:
Přehled držení
Přehled příjmů
Přehled hotovosti

- Vysoká dostupnost a škálovatelnost
- AML (proti praní špinavých peněz)
- Detekce podvodů
- CFT (Boj proti financování terorismu)

CWA
(Webová správa CBCX)

Největší obsah sázek ve hře

Všechny přehledy jsou k dispozici
ke stažení ve formátu CSV
Správa napříč všemi platformami
Řízení rizik
Obecná a modulová konfigurace
Seznamy tiketů

29 jazyků
55 měn

Věrnostní karta
Přizpůsobitelný
kurzový lístek

35.000 událostí měsíčně

Skenování sázkových tiketů
Možnosti Whitelabel

Multiplatformní sázení

Sázková
kancelář

Sázkový bod s
obsluhou / pokladní

Historie konfigurací

XLive - perfektní řešení na různých
platformách
Aplikace XLive, vytvořená v jedinečném partnerství s bwin, je plně automatizovaná a integrovaná pro
sázení před začátkem utkání, ale i během hry. XLive je přizpůsobený jak pro maloobchodní sázkové
kanceláře, tak i pro sázení provozované na webu / mobilu.
S velkým množstvím možností konfigurace a přizpůsobení představuje XLive sázkovou aplikaci na míru.
Umožněte sázejícím snadno a pohodlně vsadit své sázky s vlastní věrnostní kartou a sledovat a ukládat
všechny transakce. Kromě toho mohou definovat své vlastní oblíbené ligy a události, které budou vždy
zobrazeny v horní části nabídky sázek - odstraníte tím potřebu hledat v rozsáhlé nabídce sázek svůj
oblíbený tým a snížíte riziko, že nevsadí svou oblíbenou sázku!
Bez ohledu na to, zda provozujete sázkové kanceláře, síť terminálů, nebo jste aktivní v online sázkovém
obchodu, XLive představuje ideální řešení pro trvalé potěšení ze sázení pro vaše zákazníky - a váš vlastní
obchodní úspěch!

Všechny statistiky

Všechny kurzy

Všechny platformy
Všechny sporty

Všechny ligy

Všechny týmy

Všechny platformy

Aplikace CBCX pro sportovní sázení XLive nabízí nejen největší množství sázek na probíhající zápasy,
ale také kompletní nabídku sportovních sázek před zápasem pro terminály, POS systémy a webové /
mobilní operace v jediné aplikaci!

Všechny sporty

Všechny ligy
Všechny kurzy
Všechny týmy

XLive

Vlastnosti XLive
• Sportovní sázky na až 35 000 událostí před zápasem i ve hře měsíčně
• Až 300 možností sázky pro každou hru (kombinované před a v zápase)
• eTournaments (Fotbal, Basketbal, Lední hokej, ...)
• Více kanálové sázení - dostupné pro maloobchodní, webové a mobilní klienty
• Rozsáhlé ligy a statistiky týmu
• Komplexní monitorování a řízení rizik
• Plná podpora věrnostní karty vč. bezproblémového přihlášení
• Přizpůsobitelné výkazy
• Možnost konfigurace lig
• Bankéři, Multi-Systémy
• Režim více stanic
• Vykoupení tiketu
• Indikátor dostupnosti ve hře
• Seznam tiketů a výpis z účtu v dialogu věrnostní karty
Nejrozsáhlejší nabídka sportovních sázek - všechny sporty, všechny ligy, všechny týmy, všechny
statistiky, všechny kurzy!

Všechny statistiky

Výhody pro hráče
• Zvýšená využitelnost díky 22 ”FullHD obrazovkám
• Zobrazení dalších sázkových oblastí
• Vylepšené zobrazení herních funkcí
• Volitelně: Smart Payout System NV200

Vlastnosti systému chytré platby:
• Zpracování téměř neomezeného množství bankovek
• Sběr, ověřování a ukládání bankovek pro budoucí výplaty
• Rychlé postupy vyplacení bez prodlení
• Efektivní zpracování přímých výplatních postupů
• Maximální zabezpečení - systém Smart Payout představuje bezpečnou a
uzamykatelnou jednotku

Technická data:
2 x 22“ obrazovky, z toho 1 ELO dotykový displej | Mincovník RM5 HD ccTalk | Čtečka bankovek NV10 ccTalk nebo Smart Payoutsystem s čtečkou
čárových kódů NV200 | Termotiskárna Star TSP-100 USB 80mm | Systém Windows 10 IoT | Procesor Intel Dual Core | Min. 4GB RAM | Min. 120GB SSD
| Gigabit Ethernet | Až 4 další obrazovky | Systém RFID Smart Card pro účetnictví | Fyzické rozměry: 170cm x 57cm x 45cm (Výška x Šířka x Hloubka) |
Hmotnost 65 kg

CBCX Sázkový terminál
Kombinace NV200 s funkcemi věrnostní karty umožňuje hladký a efektivní provoz vašeho sázkového
obchodu - počínaje vkladem na zákaznický účet, vsazení sázek až po případný výběr prostředků z
věrnostní karty. Všechny transakce mohou být provedeny přímo na terminálu - není potřeba žádný
personál!
Terminály s NV200 s aktivovanou funkcí věrnostní karty umožňují vašim zákazníkům zajistit rychlé a
přímé vklady a výběry hotovosti:
• Hotovostní vklady na terminálu se automaticky přidávají na zákaznický účet
• Výběry hotovosti probíhají také na terminálu - požadovaná částka je odečtena z účtu zákazníka a
vyplacena v hotovosti na terminálu
Všechny výhry se okamžitě přičtou na věrnostní kartu a během několika sekund jsou k dispozici pro
další sázení.
Vlastnosti produktu
• 2 FullHD 22" palcové obrazovky s poměrem 16:9 (1 ELO dotyková)
• Moderní design, odlitek z masivního kovu
• Jednoduchý přístup ke všem příslušným komponentám terminálu
• Volitelně: Smart Payout System NV200
• Podporuje celé portfolio aplikací CBCX

Obsah dodávky:
• QuickBET Terminál obsahuje FullHD 16:9 22" ELO
dotykový monitor a integrovaný skener
• Bezdrátová klávesnice
• Tiskárna tiketů
• Wifi konektivní

Pobočka / Sázková kancelář
Pobočka - vlastnosti produktu
• Moderní systém řízení rizik, komplexní a prověřené monitorovací systémy
• 30+ let zkušeností v sázkovém průmyslu
• Podporuje celou sázkovou a herní řadu CBCX
• Rozsáhlé oblasti aplikací, četné sázkové příležitosti, jednoduchá obsluha, rychlé transakce
• Konfigurace XLive kurzového listu
• Konfigurace skenování tiketu
• Perfektní řešení pro vytvoření vašeho sázkového obchodu ještě výhodněji

Technická data:
Dotykový displej TFT nebo ELO | Snímač čárových kódů | Termotiskárna Star TSP-100 80mm
| Systém Windows 10 IoT | Procesor Intel Dual Core CPU | min. 4GB RAM | min. 120GB SATA
HDD | Gigabitový Ethernet | Až 6 obrazovek

QuickBET Terminál
Díky inovativnímu terminálu QuickBET je celá řada aplikací CBCX dostupná i v malých
prostorách.
QuickBET vám umožní prezentovat sportovní a živé sázkové produkty XLive a herní platformu
Games svým zákazníkům. Špičkové komponenty a snadný způsob manipulace zajišťují
hladký průběh vašich sázkových činností.

Technická data:
1x 22” ELO dotykový displej FullHD | Snímač čárového kódu CCD | Termotiskárna Star TSP-100 80mm |
Systém Windows 10 IoT | Procesor Intel Dual Core | Min. 4GB RAM | Min. 120GB SSD | Gigabit Ethernet
připojení 1 dalšího monitoru / TV | Rozměry bez podstavce: Výška 35,5cm | Šířka 56,5cm | Hloubka 12cm
Hmotnost 12kg Rozměry s podstavcem: Výška 44cm | Šířka 56,5cm | Hloubka 29 cm Hmotnost 17 kg

myTicket

Věrnostní karta

Stáhněte si aplikaci myTicket zdarma na App Store nebo v Obchod Play!

Věrnostní karta propojuje plný rozsah našich aplikací na všech dostupných platformách - jedna karta
pro kompletní potěšení ze sázení!

myTicket umožňuje uživatelům získat informace o stavu svých sázkových tiketů XLive a
Games online prostřednictvím myTicket App nebo na myTicket.cc!
Pomocí aplikace myTicket na svém mobilním zařízení můžete naskenovat čárový kód
sázkového tiketu a následně načíst všechny informace o tiketu a jeho stavu. Historie
dříve naskenovaných výherních tiketů umožňuje uživateli procházet minulé tikety.
myTicket.cc umožňuje zadat jedinečné přihlašovací údaje (číslo tiketu a webový kód) a
na displeji zobrazí všechny informace o sázkovém tiketu.
Zkontrolujte si tikety kdekoli a kdykoliv pomocí myTicket App a myTicket.cc!

Věrnostní karta obsahuje všechna relevantní data o hráči (registrační údaje, zůstatek na běžném účtu,
historii transakcí, volitelně: jméno hráče a / nebo fotografii) a umožňuje vašim zákazníkům přihlásit se
pomocí jedinečného čísla věrnostní karty na jakékoli pobočce nebo webové/mobilní jednotce!
Kromě toho nabízí věrnostní karta řadu dalších funkcí:
• Nahrát kredit přímo z pobočky na uživatelský účet (vklad hotovosti)
• Výplata z věrnostní karty přímo na terminálu (výběr hotovosti; vyžaduje se NV200)
• Vyplacení kreditu předplacené karty CBCX na uživatelském účtu jako další bezhotovostní platební
metoda

1234 1234 1234 1234

2134 8334 8132 4564

XLive integrace

BetStore

XLive je k dispozici nejen pro vaše sázkové kanceláře. Integrační postupy našich
produktů a služeb na stávající herní nebo sázkové platformy jsou jednoduché,
komplexní a udržitelné.

BetStore se osvědčil jako nejoblíbenější sázková stránka Whitelabel.

Programy jsou vhodně integrovány na vaší platformě, což umožňuje registrovaným
zákazníkům snadno spouštět naše programy a těžit tak z dodaných služeb.
Pohodlné účetní nástroje a monitorovací systémy vám umožní sledovat pohyby
a transakce vašich hráčů a poskytnou vám všechny nezbytné statistiky a umožní
snadné a zodpovědné sledování všech sázkových a herních transakcí pomocí
webových klientů našich programů.

Vlastnosti BetStore
• Jednoduchá a rychlá manipulace
• Podpora věrnostní karty
• Snadná správa operací na místě
• Dostatečný rozsah rolovacích konfigurací a bonusů
• Široká sada individuálních uživatelských práv
• Hráč nemusí zadávat osobní údaje
• Individuální přizpůsobení vašeho BetStore - doména, rozvržení, obsah
• Nepotřebujete vlastnit žádný hardware - webová doména postačuje

Games

Keno

Přehled
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Podpora věrnostní karty
• Režim více stanic - kontrola tiketů a výplata na všech přidružených stanicích
• Jackpoty na stanici nebo skupiny jackpotů - konfigurovatelné pro každou
jednotlivou nebo všechny herní aplikace
• Stejné kolo / remíza současně, napříč všemi platformami

Vlastnosti Kena
• Vizuálně komplexní uživatelské rozhraní
• Snadná manipulace pro obsluhu i hráče
• Rychlý průběh hry zaručuje trvalé sázení
• Schematický diagram založený na generátoru náhodných čísel zaručuje
spravedlivé a udržitelné sázení
• Speciální sázkové možnosti: Quicktip a sázky na budoucí kola

5Kicks
Vlastnosti 5Kicks
• Realisticky vylíčené síly týmu pro životaschopnou sázkovou radost
• Široká škála sázkových možností a speciálních sázek
• Komplexní průběh hry, snadné ovládání
• Ohromující animace a grafické efekty
• Kombinujte vzrušení ze sportovních sázek se zábavou a vzrušením z virtuálních
her!

PokerBet
Vlastnosti PoketBet
• Sázení na výsledek virtuálních turnajů Texas Hold'Em
• 3 různé tabulky s různým počtem hráčů
• Sázka na vítěze jednoho nebo několika stolů
• Unikátní nový trh: sázka na výherní kombinace
• Dostupné jednorázové a kombinované sázky
• Jednoduchá a pohodlná manipulace pro maximální radost z hraní
• Individuální nastavení limitů, definice výplatního poměru na úrovni stanice

SpaceBall7

XRaces

Vlastnosti SpaceBall7
• Režim Bingo: vyberte si ze 7 koulí - čím dříve jsou koule vybrány v následující postupnosti
losování, tím vyšší jsou výhry zákazníka
• Režim Super7: pro výběr tipů použijte několik různých speciálních sázkových trhů
• Atraktivní výherní kurzy
• Barevně animovaný a plně komplexní sled kreseb
• Generátor náhodných čísel zaručuje spravedlivé a ziskové operace
• Typy her: jednotlivé sázky, speciální sázky, rychlý tip, sázení na budoucí kola
• Individuální nastavení limitů, definice výplatního poměru na úrovni stanice

Vlastnosti XRaces
• Psí a dostihové závody se 6 nebo 8 startéry
• Skutečné závody pro maximální potěšení ze sázení
• Dostupné sázkové trhy: vítěz, finalista, místo, liché / sudé, pod / nad, Perfecta,
Trifecta
• Kombinace několika závodů (např. psích a koňských závodů)
• Zkombinujte až 5 budoucích závodů

CBCX znamená vysoce kvalitní koncepty v oblasti sportovních sázek, živých sázek a herních programů. Jako
jeden z předních poskytovatelů v tomto segmentu trhu zaujímáme čelní pozice v odvětví sportovních sázek.
Při pohledu zpět na tři desetiletí úspěšného poskytování vysoce sofistikovaných sportovních sázek, živých
sázkových her a herních systémů dodává CBCX kompletní sportovní program XLive, který zahrnuje všechny
aspekty sportovních sázek ve hře a před zápasem. Program CBCX se navíc skládá i z herní platformy, která
zahrnuje XRaces, Keno, PokerBet, SpaceBall7 a 5Kicks.
Společnosti ve více než 40 zemích na 4 kontinentech těží z kvality našich produktů, odbornosti našich služeb
a našeho postavení v oboru. Doufáme, že s touto brožurou jsme vám poskytli náhled na to, jak CBCX, její
produkty a služby, budou přidanou hodnotou pro vaše sázkové a herní operace.
Naší filozofií je vyhovět potřebám a požadavkům našich zákazníků a poskytnout jim kreativní a udržitelná
řešení pro úspěch jejich sázkových operací. Abychom toho dosáhli, zajišťujeme nejvyšší úroveň inovace a
údržby našich systémů.

