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CBCX - Arquitetura
- Supervisão especializada de casas de apostas
- Suporte administrativo e técnico
Relatórios - rastreamento de transações:
Visão geral de espera
Visão geral da receita
Visão geral da caixa

- Alta disponibilidade e escalabilidade
- AML (Anti Lavagem de Dinheiro)
- Detecção de fraude
- CFT (Contra-Financiamento do Terrorismo)

CWA
(CBCX Web-

O maior conteúdo de apostas em jogo

Administration)

Todos os relatórios disponíveis
para download de CSV
Administração em todas as plataformas
Gestão de riscos
Configuração das definições gerais/granulares
Listas de tickets

29 idiomas
55 moedas

Histórico de configuração
Cartão de fidelidade
Folha de odds personalizável
(loja de apostas)

35.000 eventos/mês

Verificar boletins de apostas
Opção Whitelabel

Apostas omni-channel

POS
Loja

XLive - a solução omni-channel perfeita
Criado em parceria exclusiva com a bwin, o XLive é uma aplicação de apostas pré-jogo e em jogo
totalmente automatizado e integrado. Disponível tanto para operações de varejo quanto para negócios
baseados na Web / dispositivos móveis, o XLive oferece o melhor conteúdo para suas operações de
apostas desportivas sustentáveis e bem-sucedidas!
Com as inúmeras oportunidades de configuração e personalização, o XLive representa uma aplicação de
apostas sob medida. Permita que os seus clientes façam as suas apostas com facilidade e conveniência
com seu próprio cartão de fidelidade e rastreiem e armazenem todas as transações. Além disso, eles
podem definir suas próprias ligas e eventos favoritos para sempre serem exibidos no topo da oferta de
apostas - eliminando a necessidade de procurar sua equipa favorita na extensa oferta de apostas e, assim,
reduzindo o risco de perder suas favoritas. aposta!
Independentemente de você operar lojas de apostas em POS, administrar uma rede de terminais ou estar
ativo no negócio de apostas on-line, o XLive representa a solução perfeita para o prazer duradouro das
apostas para seus clientes - e para o seu próprio sucesso nos negócios!

Todas as estatísticas

Todas as odds

Todas as plataformas
Todos os esportes

Todas as ligas

Todas as equipas

Todas as plataformas

O XLive é apresentado pela CBCX, um dos principais fornecedores B2B do setor de apostas desportivas
há mais de 30 anos. Clientes em mais de 40 países em 4 continentes confiam na experiência e
competência incorporada pela XLive!

Todos os esportes

Todas as ligas
Todas as odds
Todas as equipas

XLive

Recursos do XLive
• Apostas desportivas em até 35.000 eventos pré-jogo e em jogo por mês
• Até 300 mercados de apostas para cada jogo (combinados antes e depois do jogo)
• eTournaments (Futebol, Basquetebol, Hóquei no gelo, ...)
• Disponível em todas as plataformas - terminais, sistemas de filiais, clientes web / móveis
• Estatísticas abrangentes da liga e da equipa
• Gestão e monitorização abrangente de riscos das casas de apostas CBCX usando as mais recentes
ferramentas de análise e avaliação
• Suporte completo a cartão de cliente, incluindo login contínuo
• Folhas de odds personalizáveis
• Configuração
• Bankers, Multi-Sistemas
• Modo multi-terminal
• Recompra de bilhete
• Indicador de disponibilidade durante o jogo
• Lista de tickets e extrato de conta na caixa de diálogo Cartão de fidelidade
A mais ampla oferta de apostas desportivas - todos os desportos, todas as ligas, todas as equipas,
todas as estatísticas, todas as probabilidades!

Todas as estatísticas

Vantagens para o jogador
• Maior usabilidade em telas FullHD de 22”
• Exibição de mercados de apostas adicionais
• Exibição aprimorada dos recursos dos Jogos
• Opcional: Sistema de pagamento inteligente NV200

Características do sistema smart payout:
• Processamento de quase quantidades ilimitadas de denominações de notas
• Coleta, validação e armazenamento de notas para desembolsos futuros
• Procedimentos de pagamento rápido e sem obstruções
• Tratamento eficiente de procedimentos de pagamento direto
• Segurança máxima - o sistema de pagamento inteligente representa uma
unidade à prova de falhas e bloqueável

Dados técnicos:
2 ecrãs de 22 ”, 1 das quais com ecrã touch ELO | Moedeiro RM5 HD ccTalk | Leitor de notas NV10 ccTalk ou Smart Payoutsystem com leitor de código
de barras NV200 CCD | Star TSP-100 USB impressora térmica 80mm | Sistema Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | Min. 4GB de RAM | Min. Ethernet
Gigabit SSD de 120 GB | Até 4 ecrãs adicionais | Sistema de cartão inteligente RFID para contabilidade Dimensões físicas: 170cm x 57cm x 45cm (Altura
x Largura x Profundidade) | Peso 65kg

CBCX Terminal de Apostas
A combinação do NV200 com a funcionalidade de cartão de fidelidade permite uma operação suave e
eficiente do seu negócio de apostas - começando com depósitos na conta do cliente, até a colocação
de apostas e a eventual retirada de fundos do cartão de fidelidade, todas as transações podem ser
realizadas diretamente no terminal - não é necessário pessoal para ajudar!
Os terminais com NV200 e uma função de cartão de fidelidade ativada permitem que os clientes
organizem depósitos e levantamentos em dinheiro imediatos e diretos:
• Depósitos em dinheiro no terminal são adicionados automaticamente à conta do cliente
• Os levantamentos em dinheiro também acontecem no terminal - o valor desejado é deduzido da
conta do cliente e pago em dinheiro no terminal
Todos os ganhos são adicionados ao saldo da conta no cartão de fidelidade imediatamente e estão
disponíveis para colocações de apostas adicionais em segundos.
Características do produto
• 2 telas FullHD 22” com resolução 16: 9 (1 ELO touch)
• Design moderno, metal sólido fundido
• Acesso simples a todos os componentes relevantes do terminal
• Opcional: Sistema de pagamento inteligente NV200
• Suporta todo o portefólio de aplicativos CBCX

Conteúdo da entrega
• Terminal quickBET incl. FullHD 16:9 22"ELO Touch e
scanner integrado
• Teclado sem fio
• Impressora de tickets
• Wi-Fi habilitado

Sistema de tomada / POS
Saída - Recursos do produto
• Gestão de riscos, sistemas de monitoramento abrangentes e comprovados
• Experiência de mais de 30 anos na indústria de apostas
• Suporta toda a gama de apostas e jogos CBCX
• Campos de aplicação extensos, inúmeras oportunidades de apostas, operação simples, transacção rápida
• Configuração da folha de odds do XLive
• Configuração da guia de digitalização
• Solução perfeita para tornar seu negócio de apostas ainda mais lucrativo

Dados técnicos:
Ecrã touch TFT ou ELO | Scanner de código de barras | Star TSP-100 USB impressora térmica
80mm | Sistema Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | min. 4GB de RAM | min. HDD SATA
de 120 GB | Ethernet Gigabit | Até 6 ecrãs

Terminal quickBET
O inovador terminal quickBET coloca toda a gama de aplicações do CBCX disponível para
espaços estreitos.
O quickBET permite que apresente o produto de apostas desportivas, ao XLive e os jogos
da plataforma de jogos aos seus clientes. Componentes de ponta e uma maneira fácil de
manipular garantem uma operação suave das atividades de apostas.

Dados técnicos:
Ecrã touch ELO 1x 22"FullHD | Scanner de código de barras | Star TSP-100 USB impressora térmica 80mm |
Sistema Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | Min. 4GB de RAM | Min. SSD de 120 GB | Gigabet Ethernet
Conexão de 1 monitor adicional/TV possível Dimensões sem pedestal: Altura 35,5cm | Largura 56,5cm |
Profundidade 12cm | Peso 12kg Dimensões com suporte: Altura 44cm | Largura 56,5cm | Profundidade
29cm | Peso 17kg

myTicket

Cartão de fidelidade

Faça o download do aplicativo myTicket gratuitamente na App Store e na Google Play
Store!

O cartão de fidelidade vincula nossa gama de aplicativos em todas as plataformas disponíveis - um
cartão para o prazer completo das apostas!

O myTicket permite que os utilizadores recuperem o status dos seus boletins de
apostas XLive e Games on-line através da aplicação myTicket ou no myTicket.cc!

O cartão do cliente contém todos os dados relevantes do jogador (dados de login/login, crédito
atualmente disponível, histórico de transações, opcional: nome e/ou foto do jogador) e permite fazer o
login em qualquer plataforma terminal/web/móvel!

Use a aplicação myTicket no seu telemóvel para digitalizar o código de barras do ticket
de apostas e, posteriormente, recuperar todas as informações e o estado do mesmo.
Um histórico de tickets de aposta digitalizados anteriormente permite que o utilizador
solicite tickets anteriores.
O myTicket.cc permite inserir as credenciais exclusivas do talão de aposta (número do
ticket e código da web) e exibe todas as informações do talão de apostas.

Além disso, o cartão de fidelidade oferece uma variedade de recursos adicionais:
• Crédito reservado diretamente na conta do jogador no terminal (depósito em dinheiro)
• Pagamento do crédito do cartão do cliente diretamente no terminal (pagamento em dinheiro; prérequisito: NV200)
• Descontar o crédito do cartão pré-pago CBCX na conta do utilizador como um método de pagamento
adicional sem dinheiro

Verifique os ingressos em qualquer lugar, a qualquer momento com com a aplicação
myTicket e myTicket.cc!

1234 1234 1234 1234

2134 8334 8132 4564

Integração XLive

BetStore

O XLive não está disponível apenas para terminais e lojas. A integração de nossos
programas no site de apostas ou jogos desportivos, existente, é feita de maneira
simples, compreensível e sustentável.

O BetStore provou ser o site de apostas mais popular.

Os programas estão convenientemente localizados na sua plataforma, permitindo
que os seus clientes registados acedam facilmente aos nossos programas e se
beneficiem dos nossos serviços.
Ferramentas práticas de contabilidade e programas modernos de monitorização
permitem visualizar e analisar todas as vendas e transações que os seus jogadores
registados fazem no nosso site com os nossos programas de maneira conveniente
e claramente visível. O banco de dados do cliente não é afetado pela integração da
API!

Recursos do BetStore
• Operação simples e rápida para supervisor, administrador e jogador
• Suporte ao cartão de fidelidade
• Fácil administração de operações no local
• Ampla gama de configurações de bónus e rollover
• Amplo conjunto de direitos de utilizadores individuais
• O jogador NÃO precisa inserir dados pessoais
• Personalização individual da sua BetStore - domínio, layout, conteúdo
• Não requer instalação no seu hardware - o domínio da web é suficiente

Games

Keno

Visão global
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Suporte ao cartão de fidelidade
• Modo de várias estações - verificação e desembolso de bilhetes em todas as
stations afiliadas
• Jackpots por station ou grupo de jackpot - configurável para qualquer
indivíduo ou para todas as aplicações de Jogos
• Ronda/empate idêntico em simultâneo, em todas as plataformas

Características do Keno
• Interface de utilizador visualmente abrangente
• Manuseio fácil para operador e jogador
• A execução rápida do jogo garante um prazer duradouro nas apostas
• O gerador de números aleatórios garante operações de apostas justas e
sustentáveis
• Configurações especiais: dica rápida e determinação das rondas jogadas

5Kicks
Recursos do 5Kicks
• Equipas retratadas de forma realista para um prazer viável nas apostas
• Ampla variedade de opções de apostas e de apostas especiais
• Execução abrangente do jogo, meios fáceis de operação
• Animações impressionantes e efeitos gráficos
• Combine a emoção das apostas desportivas com a diversão e a emoção dos
jogos virtuais!

PokerBet
Recursos do PokerBet
• Apostar no resultado de torneios virtuais do Texas Hold'Em
• 3 mesas diferentes com número variável de jogadores
• Aposte no vencedor de uma ou várias mesas
• Novo mercado único: aposte na mão vencedora
• Apostas simples e combinadas disponíveis
• Manuseio simples e conveniente para o máximo prazer em jogos
• Configurações de limites individuais, definição da taxa de pagamento ao nível
o terminal

SpaceBall7

XRaces

Recursos do SpaceBall 7
• SpaceBall7 é um jogo colorido, rápido, abrangente e justo
• Meios fáceis de operar para procedimentos de jogo rápidos e eficientes
• O modo Bingo e o modo Super7 oferecem oportunidades diversificadas de jogos
• Rápido, mas responsável decorrer do jogo para um prazer duradouro nos jogos
• Random Number Generator garante operações justas e lucrativas
• Tipos de jogos: apostas simples, apostas especiais, dica rápida, apostas em rondas futuras
• Configurações de limites individuais, definição da taxa de pagamento ao nível o terminal

Recursos do XRaces
• Corridas de cães e cavalos com 6 ou 8 entradas, respectivamente
• Corridas reais para o máximo prazer em apostas
• Mercados de apostas disponíveis: vencedor, finalista, lugar, ímpar/par, abaixo/
acima, Perfecta, Trifecta
• Combinação de várias corridas e gestores de corrida
• Combine até 5 corridas futuras de qualquer gerente de corrida

CBCX representa conceitos de alta qualidade em programas de apostas desportivas, apostas ao vivo e jogos.
Como um dos principais fornecedores desse segmento de mercado, ocupamos uma posição de liderança no
sector de apostas desportivas.
Olhando para trás, há três décadas, fornecemos com sucesso sistemas de apostas desportivas, apostas
ao vivo e sistemas de jogos altamente sofisticados, a CBCX fornece o abrangente programa de apostas
desportivas XLive, cobrindo todas as facetas das apostas desportivas em jogo e antes do jogo. Além disso, a
gama de programas CBCX consiste em nossa plataforma de jogos, jogos que inclui XRaces, Keno, PokerBet,
SpaceBall7 e 5Kicks.
Empresas em mais de 40 países em 4 continentes que beneficiam da qualidade dos nossos produtos, da
experiência dos nossos serviços e da nossa posição no setor. Esperamos que, com este folheto, possamos
fornecer ideias e impressões sobre como a CBCX os seus produtos e serviços agregam valor às suas
operações de apostas e jogos.
A nossa filosofia é atender às exigências de nossos clientes e fornecer soluções criativas e sustentáveis para o
sucesso de suas operações de apostas. Para isso, garantimos o mais alto padrão de inovação e manutenção
de produtos dos nossos sistemas.

