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મોબાઇલ/
વેબ

ટર્મિનલ
ગ્રાહક કાર્ડ
રોકડ પ્રબંધક(કાઢવાનું મશીન)

સ્વયં સેવા શરત

(CBCX સટ્ટાબાજી
સ્ટોર અને બાહ્ય

ટર્મિનલ

બ્રાન્ડિંગ વિકલ્પ

વેબસાઇટ્સ)

XLiveમોબાઇલ
XLiveવેબ
ગ્રાહક કાર્ડ
હાલની વેબસાઇટ્સ/પ્લેટફોર્મ્સ પર XLiveનું એકીકરણ
બ્રાન્ડિંગ વિકલ્પ

પ્રશાસન ઉપકરણ

જોખમ અને છેતરપિંડી
વ્યવસ્થાપન

MyTicket
મોબાઇલ-એપ્લિકેશન

એપ્લિકેશનમાં ટિકિટની સ્થિતિ
વિશ્વભરમાં ઉપલબ્ધ:
IOS (એપ સ્ટોર)
એન્ડ્રોઇડ (ગુગલ પ્લે સ્ટોર)
વેબ

ઇવેન્ટ દીઠ 300 બજારો સુધી

/ વેબ

CBCX - આર્કિટેક્ચર
- નિષ્ણાત બુકી નિરીક્ષણ

- વહીવટી અને તકનીકી ટેકો

રિપોર્ટિંગ - લેવડ-દેવડનું અવલોકન:
નફો અહેવાલ
વેચાણ અહેવાલ
કેશ અહેવાલ

- ઉચ્ચ ઉપલબ્ધતા અને માપનીયતા
- AML (એન્ટિ મની લોન્ડરિંગ)
- છેતરપિંડીની શોધ
- CFT (આતંકવાદના કાઉન્ટર ફાઇનાન્સિંગ)

CWA

સૌથી વ્યાપક લાઇવ બેટીંગની ઑફર

(CBCX વેબ-વહીવટ)

CSV ડાઉનલોડ માટે
ઉપલબ્ધ તમામ અહેવાલો
બધા પ્લેટફોર્મ પર પ્રશાસન
જોખમ સંચાલન
સામાન્ય/અંતિમ રૂપરેખાંકન
ટિકિટ યાદીઓ

૨૫ ભાષાઓ
૫૫ ચલણો સાથે

ગ્રાહક કાર્ડ
અનુકૂલીત ક્વોટા
શીટ(સટ્ટાબાજી ની દુકાન)

35,000 ઇવેન્ટ્સ/મહિનો

બેટ-સ્લિપ્સ સ્કેન કરો
બ્રાન્ડિંગ વિકલ્પ

ઑમ્ની ચેનલ
સટ્ટેબાજી

POS

ઓપરેટિંગ સ્ટાફ/
કેશિયર સાથેનું સ્વીકૃતિ
બિંદુ

છેલ્લા રૂપરેખાંકનોનું અવલોકન

XLive - ક્રોસ-પ્લેટફોર્મ સોલ્યુશન
XLive સાથે, CBCX માર્કેટમાં અગ્રણી જીવંત અને રમતોની સટ્ટાબાજીની પ્રોગ્રામ્સ પ્રદાન કરે છે.
ભાગીદારીમાં બનાવવામાં આવે છે. Bwin ની સાથે XLive તમને ઉત્તમવર્ગની રમતો અને સટ્ટાબાજીની
એપ્લિકેશનો પ્રદાન કરે છે! સૌથી મોટી લાઇવ સટ્ટાબાજીની ઓફર ઉપરાંત, XLive સંપૂર્ણ પ્રી-મેચ
સટ્ટાબાજીની પણ ઓફર કરે છે. XLive સમગ્ર રમતને અને સટ્ટાબાજીના પ્રોગ્રામને એક એપ્લિકેશનમાં જોડે
છે!
રૂપરેખાંકન અને કસ્ટમાઇઝેશન તકોની અવસર સાથે, XLive સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશન રજૂ કરે છે. પોતાના
ગ્રાહકોને તેમના પોતાના ગ્રાહક કાર્ડ સાથે સરળતાથી અને સફળતાથી તેમની બેટ્સનું સંચાલન કરવા અને
તમામ વ્યવહારોને શોધવા અને સંગ્રહિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ ઉપરાંત, તેઓ હંમેશાં સટ્ટાબાજીની
ઑફરને ટોચ પર પ્રદર્શિત કરવા માટે તેમના મનપસંદ લીગ અને ઇવેન્ટ્સને વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે - વિશાળ
સટ્ટાબાજીની ઑફરમાં શ્રેષ્ઠ સટ્ટાબાજીની ટીમને શોધવા માટેની જરૂરિયાત પ્રદાન કરી શકે છે અને આમ
તમારી મનપસંદ બેટના ગુમ થવાના જોખમને ઘટાડી શકાય છે.
ભલે તમે POS સટ્ટાબાજીની દુકાનો ચલાવતા હોવ, કે પછી ટર્મિનલ્સ નેટવર્ક ચલાવો છો અથવા ઑનલાઇન
સટ્ટાબાજીના વ્યવસાયમાં સક્રિય છો તેના પર ધ્યાન આપ્યા વિના, XLive તમારા ગ્રાહકો માટે સટ્ટાબાજીના
આનંદને ટકાવી રાખવા માટેના સંપૂર્ણ ઉકેલનું - અને તમારી પોતાની વ્યવસાય સફળતા પ્રતિનિધિત્વ કરે છે!

બધા આંકડા

બધા ક્વોટા

બધા પ્લેટફોર્મ
બધી રમતો

બધા લીગ્સ

બધી ટીમો

બધા પ્લેટફોર્મ

XLive સાથે, CBCX ફક્ત સૌથી વ્યાપક ઇન-પ્લે સટ્ટાબાજીની પ્રોગ્રામ ઓફર નથી કરતું, પણ એક જ
એપ્લિકેશનમાં ટર્મિનલ્સ, પિક-અપ પોઇન્ટ અને વેબ/મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ માટે સંપૂર્ણ પ્રી-મેચ
સટ્ટાબાજીની ઓફર પણ પ્રદાન કરે છે!

બધી રમતો

બધા લીગ્સ
બધા ક્વોટા
બધી ટીમો

XLive
XLive ની સુવિધાઓ
• દર મહિને 35,000 રમતગમત ઇવેન્ટ્સ માટે રમત અને લાઈવ સટ્ટાબાજી
• પ્રત્યેક ઇવેન્ટ દીઠ 300 સુધી લાઇવ સટ્ટાબાજીના ક્ષેત્રો
• eTournaments (અસોસિએશન ફુટબોલ, બાસ્કેટબોલ, આઇસ હોકી, ...)
• બધા પ્લેટફોર્મ્સ પર ઉપલબ્ધ - ટર્મિનલ, સ્ટોર સિસ્ટમ, વેબ મોબાઇલ ગ્રાહક
• વ્યાપક લીગ અને ટીમના આંકડા
• જોખમ સંચાલન અને અદ્યતન વિશ્લેષણનું કમ્પ્યુટિંગ અને મૂલ્યાંકન સાધનોની ગણતરી સાથે CBCX
બુકમેકરનું નિરીક્ષણ
• સાહજિક લૉગિન સાથે સંપૂર્ણ ગ્રાહક કાર્ડ સપોર્ટ
• કસ્ટમાઇઝ ક્વોટા શીટ
• લીગ ગોઠવણી
• બેંકો, બહુવિધ સિસ્ટમો
• મલ્ટી સ્ટેશન મોડ
• ટિકિટ પુનઃખરીદી
• ઇન-પ્લે ઉપલબ્ધતા સૂચક
• લોયલ્ટી કાર્ડ સંવાદમાં ટિકિટ સૂચિ અને એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
સૌથી વધુ વ્યાપક સટ્ટાબાજીની ઓફર - બધી રમતો, બધી લીગ્સ, બધી ટીમો, બધા આંકડા, બધા
ભાવો!

બધા આંકડા

ખેલાડી માટે લાભો
• ૨૨" FullHD સ્ક્રીનો દ્વારા ઉપયોગિતાની વૃદ્ધિ
• વધારાની સટ્ટાબાજીના બજારોનું પ્રદર્શન
• રમત સુવિધાઓનો સારો દેખાવ
• વૈકલ્પિક: સ્માર્ટ પેઆઉટ સિસ્ટમ NV૨00

સ્વ-ચુકવણી NV૨00 ની વિશેષતાઓ:
• અમર્યાદિત સંખ્યામાં બેંકનોટોનું પ્રકાશન
• ભવિષ્યની રોકડ ઉપાડ માટે બેંકનોટો નો સંગ્રહ, ચકાસણી અને માન્યતા
• કુશળ, તકલીફમુક્ત અને ઝડપી ચુકવણી પ્રક્રિયા
• ઉત્કૃષ્ટ બેંક રિસાયક્લિંગ
• મહત્તમ સુરક્ષા - સ્માર્ટ પે-આઉટ સિસ્ટમ એક સુરક્ષિત અને લૉક કરવા યોગ્ય
યુનિટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે

ટેકનિકલ ડેટાઃ
૧ x ૨૨" મોનિટર | બારકોડ સ્કેનર | સ્ટાર TSP-100 USB થર્મલ પ્રિન્ટર | વિન્ડોઝ ૧૦ આઇઓટી |ઇન્ટેલ ડ્યુઅલ કોર CPU @ 4 જીબી રેમ | 120GB SSD |
ગિગાબીટ ઇથરનેટ | ૬ વધારાના ટીવીના માટે કનેક્ટિવિટી | આયામો (સ્ટેંડ સાથે): ઊંચાઈ ૪૪ સે.મી.| પહોળાઈ ૫૬.૫ સે.મી. | ઊંડાઈ ૨૯ સે.મી. | વજન ૧૭ કિલો

CBCX સટ્ટાબાજી ટર્મિનલ
સટ્ટાબાજીનું ટર્મિનલ NT3HD તેની સટ્ટાબાજીની દુકાનને સરળ અને કાર્યક્ષમ ઑપરેશન કરવાની છૂટ
આપે છે, ખાસ કરીને ગ્રાહક કાર્ડના સંદર્ભમાં સ્વ-ચુકવણી. તમારા ગ્રાહકો સીધા તેમના ગ્રાહક ખાતાની
જમા રકમથી સીધા ક્રેડિટ અથવા ક્રેડિટના તમામ વ્યવહારોની લેવડ-દેવડ કરી શકે છે, તમારા કર્મચારીઓ પર
કોઈ પણ બોજ નાખ્યા વગર!
NV૨00 અને સક્રિય ગ્રાહક કાર્ડ ફંક્શન સાથેના ટર્મિનલ્સ તમારા ગ્રાહકોને પ્રોમ્પ્ટ અને ડાયરેક્ટ કેશ
ડિપોઝિટ્સ સાથે-સાથે રોકડ ઉપાડની વ્યવસ્થા કરવા માટે સક્ષમ કરે છે:
• ટર્મિનલ પર રોકડ થાપણો આપમેળે ગ્રાહક ખાતામાં ઉમેરવામાં આવે છે
• ટર્મિનલ પર રોકડ ઉપાડ પણ થાય છે - ઇચ્છિત રકમ ગ્રાહક ખાતામાંથી કાપી લેવામાં આવે છે,અને ટર્મિનલ
પર રોકડ ચૂકવવામાં આવે છે
તમામ જીત તરત જ ગ્રાહકના કાર્ડ પરના ખાતામાં ઉમેરવામાં આવે છે અને સેકંડમાં તે ફરીથી સટ્ટાબાજી માટે
ઉપલબ્ધ છે.
ઉત્પાદન વિશેષતાઓ
• ૨ FullHD ૨૨" ૧૬:૯ રીઝોલ્યુશન (૧ ELO ટચ) મોનિટરની સાથે
• આધુનિક ડિઝાઇન, મજબૂત મેટલ કેસિંગ
• ઉપકરણના આવશ્યક ભાગોમાં સરળ ઍક્સેસ
• વૈકલ્પિક: સ્વ-ચુકવણી NV૨00
• CBCX સંપૂર્ણપણે પોર્ટફોલિયો ઓફરને ટેકો આપે છે

ડિલિવરી સમાવિષ્ટો
• QuickBET ટર્મિનલ inkl.FullHD ૧૬:૯ ૨૨" ELO ટચ
સ્ક્રીન અને સંકલિત સ્કેનર
• વાયરલેસ કીબોર્ડ
• યુએસબી અથવા નેટવર્ક રસીદ પ્રિન્ટર
• W-LAN સક્ષમ

આઉટલેટ/POS સિસ્ટમ
CBCX આઉટલેટ સિસ્ટમ – ઉત્પાદન વિશેષતાઓ
• આધુનિક જોખમ સંચાલન, વ્યાપક અને પ્રમાણિત દેખરેખ પ્રણાલી
• સટ્ટાબાજીના ઉદ્યોગમાં ૩૦ થી વધારે વર્ષનો અનુભવ
• CBCX સંપૂર્ણ સટ્ટાબાજીની અને ગેમિંગ શ્રેણીને ટેકો આપે છે
• એપ્લિકેશન્સના વિસ્તૃત ક્ષેત્રો, અસંખ્ય સટ્ટાબાજીની તકો, સરળ કામગીરી, ઝડપી વ્યવહારો
• XLive ક્વોટાશીટ ગોઠવણી
• સ્કેન સ્લિપ ગોઠવણી
• તમારા સટ્ટાબાજી વ્યવસાયને વધુ નફાકારક બનાવવા માટેનો સંપૂર્ણ ઉકેલ

ટેકનિકલ ડેટાઃ
ટીએફટી અથવા ઈએલઓ ટચ સ્ક્રીન | બારકોડ સ્કેનર | સ્ટાર ટીએસપી -૧૦૦ યુએસબી થર્મલ
પ્રિંટર ૮૦ મીમી | વિન્ડોઝ ૧૦ આઇઓટી | ઇન્ટેલ ડ્યુઅલ કોર સીપીયુ | ૪ જીબી રેમ | ૧૨૦ જીબી
સાટા એચડીડી | ૬ અતિરિક્ત સ્ક્રીનો/ટીવી જોડવા યોગ્ય ગીગાબાઇટ ઇથરનેટ

quickBET ટર્મિનલ
CBCX નું નવીનતમ quickBET ટર્મિનલ સોલ્યુશન તમને નાની જગ્યાઓમાં પણસમગ્ર પ્રોગ્રામ
શ્રેણીને સારી ગુણવત્તામાં પ્રદાન કરવા દે છે.
ક્વિકબેટ સાથે,તમે તમારા ગ્રાહકોને અમારા લાઇવ સટ્ટાબાજીના પ્રોગ્રામ XLive અને/અથવા
વર્ચ્યુઅલ ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ રમતોના પ્રોગ્રામ્સ પ્રસ્તુત કરી શકો છો. અદ્યતન ઘટકો અને સરળ
હેન્ડલિંગથી તમારી સટ્ટાબાજીની દુકાનનું સરળ સંચાલન કરવામાં આવે છે!

ટેકનિકલ ડેટાઃ
૧ x ૨૨" મોનિટર | લેસર બારકોડ સ્કેનર | સ્ટાર TSP-100 USB થર્મલ પ્રિન્ટર | વિન્ડોઝ ૧૦ આઇઓટી |
ઇન્ટેલ ડ્યુઅલ કોર CPU | 4 જીબી રેમ | 120GB SSD | 3 વધારાના ટીવીના આયામો(સ્ટેંડ સાથે) માટે ગિગાબીટ
ઇથરનેટ/WLAN કનેક્ટિવિટી: ઊંચાઈ ૪૪ સે.મી.| પહોળાઈ ૫૬.૫ સે.મી.| ઊંડાઈ ૨૯ સે.મી. | વજન ૧૭ કિલો

myTicket

ગ્રાહક કાર્ડ

MyTicket એપ એ App-સ્ટોર અને GooglePlay-સ્ટોર માં મફત ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ
છે!

ગ્રાહક કાર્ડ અમારી એપ્લિકેશન શ્રેણીને બધા ઉપલબ્ધ પ્લેટફોર્મ્સ પર લિંક કરે છે - સંપૂર્ણ શરતના આનંદ
માટે એક કાર્ડ!

MyTicket એ અમારા પ્રોગ્રામ્સના વપરાશકર્તાઓને myticket.cc ની સાથે મફતમાં
MyTicket એપ્લિકેશનમાં ટિકિટની હાલની સ્થિતિ ઓનલાઈન ચકાસવા માટે પરવાનગી
આપે છે!

ગ્રાહક કાર્ડમાં ખેલાડી સંબંધિત બધા ડેટા (નોંધણી પ્રમાણપત્રો, વર્તમાન એકાઉન્ટ બેલેન્સ, ટ્રાંઝેક્શન
ઇતિહાસ, વૈકલ્પિક: પ્લેયર નામ અને/અથવા ફોટોગ્રાફ) શામેલ છે અને તમારા ગ્રાહકોને તેમના કોઈપણ અન્ય
રિટેલ અને વેબ/મોબાઇલ એકમ પર તેમના ગ્રાહક કાર્ડ નંબરથી સાઇન ઇન કરવાની મંજૂરી આપે છે!

બધી સંબંધિત ટિકિટ વિગતો અને વર્તમાન ટિકિટની સ્થિતિ મેળવવા માટે, સટ્ટાબાજીની
ટિકિટના બારકોડને સ્કેન કરવા માટે સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટ કે પીસી પર MyTicket
એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરો. આ ઉપરાંત, તાજેતરમાં વિનંતી કરાયેલ સટ્ટાબાજીની
સ્લિપ્સની સૂચિ ઉપલબ્ધ છે - ખેલાડીને આ રીતે તેમની બેટ્સનો ઇતિહાસ પ્રાપ્ત થાય છે!

આ ઉપરાંત, ગ્રાહક કાર્ડ વિવિધ વધારાની સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે જેમ કે:
• વપરાશકર્તા ખાતા પર રીટેલ એકમથી ક્રેડિટ અપલોડ કરો (રોકડ થાપણ)
• ગ્રાહક કાર્ડથી સીધું ટર્મિનલ પર વિતરણ (રોકડ ચૂકવણી, NV૨૦૦ જરુરી)
• કેશિંગ ઉપરાંત કેશ-ફ્રી પેમેન્ટ પદ્ધતિ તરીકે વપરાશકર્તા એકાઉન્ટ પર CBCX પ્રિપેઇડ કાર્ડ ક્રેડિટ

Myticket.cc પર સટ્ટાબાજીની ટિકિટ નંબર અને ટિકિટ વેબ કોડ દાખલ કરીને,
વપરાશકર્તાને તૈયાર જ વેબ બ્રાઉઝરમાં ટિકિટની બધી વિગતો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.
myTicket તમને ઝડપથી અને સહેલાઇથી સટ્ટાબાજીની સ્લિપ ચકાસવાની મંજૂરી આપે છે તમે કોઈપણ સમયે, તમારી XLive અને ગેમ્સ ટિકિટ્સની સ્થિતિ ઘણા પ્રકારના પ્લેટફોર્મ્સ
પર જોઈ શકો છો.

1234 1234 1234 1234

2134 8334 8132 4564

XLive એકત્રિકરણ

BetStore

XLive ફક્ત ટર્મિનલ્સ અને સંગ્રહ પોઇન્ટ માટે ઉપલબ્ધ નથી. તમારી વર્તમાન
સટ્ટાબાજીની રમતો અથવા રમતોની વેબસાઇટમાં અમારા પ્રોગ્રામ્સનું એકીકરણ
સરળ, સમજી શકાય તેવું અને ટકાઉ છે.

બેટસ્ટોર સૌથી લોકપ્રિય વ્હાઇટલેબલ બેટિંગ સાઇટ સાબિત થયું છે.

આ પ્રોગ્રામ્સ તમારા પ્લેટફોર્મ પર સરળતાથી સ્થિત છે, તેથી તમારા નોંધાયેલા
ગ્રાહકો સરળતાથી પ્રોગ્રામ્સમાં કૉલ કરી શકે છે અને અમારી સેવાઓનો લાભ મેળવી
શકે છે.
પ્રાયોગિક બિલિંગ સાધનો અને અદ્યતન સર્વેલન્સ પ્રોગ્રામ્સ તમારા રજિસ્ટર્ડ
પ્લેયર્સને, અમારા પ્રોગ્રામ્સ દ્વારા તમારી વેબસાઇટ પર બનાવેલ બધા વેચાણ અને
વ્યવહારોને સરળતાથી જોવા અને વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તમારો ગ્રાહક
ડેટાબેસ API એકીકરણથી દૂર રહે છે!

BetStore ની વિશેષતાઓ
• સુપરવાઇઝર,એડમિનિસ્ટ્રેટર અને પ્લેયર બધા માટે સરળ અને ઝડપી ઑપરેશન
• ગ્રાહક કાર્ડ સપોર્ટ
• દુકાનો અને ખેલાડીઓની સરળ રચના
• કાર્યક્ષમ બોનસ/રોલ ઓવર ગોઠવણી
• બધા બેટસ્ટોર વપરાશકર્તાઓ માટે કસ્ટમ અધિકારોનું સ્તર
• નોંધણી કરતી વખતે ખેલાડીઓને વ્યક્તિગત માહિતી જાહેર કરવાની જરૂર નથી
• તમારા સ્પષ્ટીકરણો અને ઇચ્છાઓ અનુસાર તમારા બેસ્ટસ્ટોરનું વ્યક્તિગત લેઆઉટ અને ડિઝાઇન
• હાર્ડવેર પર કોઈ ઇન્સ્ટોલેશન નથી - વેબ ડોમેન પૂરતું છે

Games

Keno

સર્વેક્ષણ
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• ગ્રાહક કાર્ડ સપોર્ટ
• મલ્ટિસ્ટેશન્સ મોડ - તમામ જોડાણવાળા સ્ટેશનો પર ટિકિટની પૂછપરછ અને
વેચાણ
• જેકપોટ્સ પ્રતિ સ્ટેશન દીઠ અથવા જેકપોટ જૂથો - કોઈપણ વ્યક્તિગત અથવા
બધી રમતો માટે રૂપરેખાંકિત
• બધા જ પ્લેટફોર્મ પર, તે જ સમયે સમાન રાઉન્ડ/ડ્રો

"કેનોની વિષેશતાઓ"
• સરળ અને સાહજિક વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા
• બધા પ્લેટફોર્મ્સ પર બધા વપરાશકર્તાઓ માટે સરળ કામગીરી
• સૌથી વધુ સંભવિત અને સ્થાયી ગેમિંગ આનંદ માટે ઝડપી ગેમપ્લે
• રેન્ડમ નંબર જનરેટર પર આધારિત રેખાંકનો, વાજબી અને ટકાઉ મનોરંજનની
બાંયધરી
• વિશેષ શરત વિકલ્પો: ક્વિકટિપ અને ભાવિ રાઉન્ડ પર શરત

5Kicks

PokerBet

5Kicks ની વિશેષતાઓ
• વ્યવહારીક રીતે સટ્ટાબાજીના આનંદ માટે વાસ્તવિક રીતે દર્શાવેલ ટીમની તાકાત
• સટ્ટાબાજીની જગ્યાઓ અને ટીપ્સની મોટી સંખ્યા
• સમજી શકાય તેવી પ્રક્રિયા
• અદભૂત એનિમેશન અને ગ્રાફિક અસરો
• વર્ચ્યુઅલ રમતોના મનોરંજન સાથે રમતો અને સટ્ટાબાજીની ઉત્તેજનાઓ

"પોકરબેટ ની વિષેશતાઓ"
• વર્ચ્યુઅલ ટેક્સાસ હોલ્ડ´Em ટૂર્નામેન્ટ્સના પરિણામ પર શરત
• 3 જુદી જુદી પોકર કોષ્ટકો સાથે ખેલાડીઓની વિવિધ અથવા અલગ એડજસ્ટેબલ
સંખ્યા
• એક અથવા વધુ કોષ્ટકોના વિજેતા પર શરતો મૂકી શકાય
• અનુપમ નવું બજાર:જીતવાવાળા હાથ પર બેટ
• સિંગલ અને સંયોજન બેટ ઉપલબ્ધ
• મહત્તમ મનોરંજન માટે સરળ અને સ્પષ્ટ ઑપરેશન
• વ્યક્તિગત મર્યાદા સેટિંગ્સ, સ્ટેશન સ્તર પર ચુકવણી ગુણોત્તરની વ્યાખ્યા શક્ય
છે

SpaceBall7

XRaces

"SpaceBall 7 ની વિશેષતાઓ"
• બિંગો મોડ: ૭ બોલની પસંદગી - પહેલા પસંદ કરેલા દડા પાછળના ડ્રોમાં દોરવામાં આવે
છે,જેનાથી જીત શક્યતા વધે છે.
• સુપર ૭ મોડ: જુદા જુદા ઉપલબ્ધ સટ્ટાબાજીના ક્ષેત્રોમાંથી ઇચ્છિત ટીપ્સ પસંદ કરો.
• આકર્ષક લાભ દર
• રંગબેરંગી, સરળ અને આકર્ષિત ડ્રો ક્રમ
• ઉત્સાહ વધારવા માટે રેન્ડમ બોનસ રાઉન્ડ અને જીતવાના વધુ મોકા
• રમત પ્રકારો: સિંગલ સટ્ટો, ખાસ સટ્ટો, ઝડપી ટીપ, ભાવિ રાઉન્ડ પર સટ્ટો લગાવવો
• વ્યક્તિગત મર્યાદા સેટિંગ્સ, સ્ટેશન સ્તર પર ચુકવણી ગુણોત્તરની વ્યાખ્યા શક્ય છે

"XRacesની વિષેશતાઓ"
• કુતરાઓ- અને ઘોડાઓ અનુક્રમે ૬ અથવા ૮ ની શરુઆત સાથે દોડે છે
• મહત્તમ સટ્ટાબાજીના આનંદ માટે વાસ્તવિક રેસ
• ઉપલબ્ધ સટ્ટાબાજીના બજારો: વિજેતા, દોડવીરો, સ્થાનો, બેકી/એકી, હેઠળ/ઉપર,
પરફેક્ટા, ટ્રાઇફેક્ટા
• બહુવિધ સટ્ટા (દા.ત. કૂતરો અને ઘોડો રેસ) નું સંયોજન
• ભાવિ સટ્ટા માટે ૫ સંભવિત સંયોજનો

CBCX ઉચ્ચ ગુણવત્તાની રમતો, લાઇવ સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ ખ્યાલો ધરાવે છે. માર્કેટ- સેગમેન્ટમાં પ્રથમ
કંપનીઓમાંની એક તરીકે, અમે ઉદ્યોગમાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવીએ છીએ.
અદ્યતન સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ સિસ્ટમ્સ પ્રદાતા તરીકે, CBCX પાસે ૩ દાયકાથી વધુ અનુભવ છે. અમારા
ઓફર પોર્ટફોલિયોનું ધ્યાન અમારી સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશન XLive છે, જેમાં સંપૂર્ણ ઇન-પ્લે અને પ્રી-મેચ
સટ્ટાબાજીની ઑફર શામેલ છે. આ ઉપરાંત, CBCX, Keno, PokerBet, XRaces, SpaceBall7, 5Kicks એપ્લિકેશન્સ
સાથે સ્વતંત્ર વર્ચ્યુઅલ સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરે છે.
૪ ખંડો પર ૪૦ થી વધુ દેશોમાંની કંપનીઓ અમારા ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા, અમારી સેવાની કુશળતા અને ઉદ્યોગમાં
અમારા ઉપસ્થિતી નો લાભ મેળવે છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ બ્રોશર સાથે, અમે તમને CBCX અને તેના
ઉત્પાદનો અને સેવાઓને તમારા સટ્ટાબાજીની અને ગેમિંગ કામગીરીમાં મૂલ્ય કેવી રીતે વધારવું તેના પર અંતદૃષ્ટિ
અને છાપ આપી શક્યા હોઈ.
અમારો ઉદ્દેશ કંપનીઓની જરૂરિયાતો અને ઇચ્છાઓને પુરી કરવાનો અને તમારા સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ વ્યવસાય
માટે સર્જનાત્મક અને ટકાઉ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવાનો છે. આ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, અમે ઉત્પાદન નવીનતા
અને અસ્તિત્વમાં રહેલી સિસ્ટમ્સના જાળવણીના સંદર્ભમાં ઉચ્ચતમ ધોરણને સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ.

