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XLive - soluția omni-channel perfectă
Creat într-un parteneriat unic cu bwin, XLive este o aplicație de pariere pre-meci și în joc complet
automatizată și integrată. Disponibil atât pentru operațiuni de vânzare cu amănuntul, cât și pentru afaceri
bazate pe web/mobil, XLive oferă conținutul final pentru operațiunile dvs. de succes și de durabilitate a
pariurilor sportive!
Cu multitudinea sa de posibilități de configurare și personalizare, XLive reprezintă o aplicație de pariere
personalizată. Permiteți clienților dvs. să plaseze cu ușurință și comod pariurile cu propriul card de
fidelitate și să urmărească și să stocheze toate tranzacțiile. În plus, își pot defini propriile ligi și evenimente
favorite pentru a fi afișate în permanență în partea de sus a aplicației - eliminând nevoia de a căuta echipa
favorită în oferta de pariuri extinsă și reducând astfel riscul de a rata jocurile echipei preferată!
Cu cea mai extinsă gamă de pariuri sportive de toate tipurile, cu cote mereu actualizate, numeroase
pariuri speciale, cea mai mare securitate posibilă datorită instrumentelor extinse de gestionare și
monitorizare a riscurilor, puteți oferi clienților o experiență unică de pariuri live pentru succesul dvs. de
afaceri!
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Aplicația de pariuri sportive CBCX XLive oferă nu numai cel mai mare conținut de pariuri în joc, ci și
oferta completă de pariuri sportive pre-meci pentru terminale, sisteme POS și operațiuni web/mobile
într-o singură aplicație!
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Toate ligi
Toate cote
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XLive

Caracteristici ale XLive
• Pariuri sportive pe până la 35.000 de evenimente sportive pe lună
• Până la 300 de zone de pariuri pentru fiecare joc
• eTournaments (Fotbal, Baschet, Hochei pe gheață, ...)
• Disponibil pe toate platforme - terminal, sisteme de filială, sisteme web/mobile
• Statistici de liga și echipe extinse
• Monitorizare completă și cuprinzătoare și management de riscuri
• Suport pentru cardul de fidelitate complet, inclusiv autentificare perfectă
• Bilete de cote personalizabile
• Opțiunea de configurare a ligii
• Bănci, sisteme multiple
• Mod multi-stații
• Răscumpărare de bilet
• Indicator de disponibilitate în joc
• Lista de bilete și extrasul de cont în meniul cardului de fidelitate
Cea mai extinsă ofertă de pariuri sportive - toate sporturi, toate ligi, toate echipe, toate statistici,
toate cote!

Toate statistici

Avantaje pentru jucător
• Utilizabilitate ridicată cu ecrane FullHD de 22”
• Afișarea zonelor de pariuri suplimentare
• Afișare îmbunătățită a funcțiilor Paradise Games
• Opțional: Smart Payout System NV200

Caracteristici ale sistemului de plată inteligente NV200:
• Prelucrarea de sume nelimitate de numere de bancnote
• Colectarea, validarea și depozitarea bancnotelor pentru extrase de numerar
viitoare
• Prelucrarea retragerii eficientă, rapidă si fără probleme
• Reciclarea excelentă a bancnotelor
• Securitate maximă datorită siguranței și blocării defectelor

Date tehnice:
Ecrane de 2 x 22″, dintre care 1 ecran ELO | scaner de coduri de bare | Acceptor monede RM5 HD ccTalk | Cititor de bancnote NV10 ccTalk sau Smart
Payoutsystem cu NV200 | Imprimantă termică Star TSP-100 USB 80mm | Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | 4 GB RAM | SSD de 120 GB | Gigabit
Ethernet | până la 4 ecrane suplimentare | Sistem de carduri inteligente RFID pentru contabilitate | Dimensiuni fizice: 170cm x 57cm x 45cm (înălțime x
lățime x adâncime) | Greutate 65 kg

Terminal de pariuri CBCX
Terminalul NT3HD permite, în special în legătură cu sistemul de plată NV200 si cardul de fidelitate, o
funcționare eficientă și fără probleme a activităților dvs. de pariuri - începând cu depozitele pe contul
de client până la plasarea pariurilor și eventual extrasul de credit de pe cardul de fidelitate, toate
tranzacțiile pot fi efectuate direct pe terminal - nu este nevoie de personal pentru asistare!
Terminalele cu NV200 și o funcție de card de fidelitate activată permit clienților dvs. să aranjeze
depozite de numerar rapide și directe și retrageri de numerar:
• Depozitele de numerar de pe terminal sunt adăugate automat în contul clientului
• Plățile se întâmplă direct la terminal - suma dorită se scade din contul clientului și se plătește în
numerar pe terminal
Toate câștigurile sunt adăugate imediat la soldul contului de pe cardul de fidelitate și sunt disponibile
imediat pentru alte destinații de pariere.
Caracteristicile produsului
• 2 ecrane FullHD 22” cu rezoluție 16:9 (1 ecran tactil ELO)
• Design modern, carcasă metalică robustă
• Acces simplu la toate componentele relevante ale terminalului
• Opțional: Smart Payout System NV200
• Suportă întreg portofoliul de aplicații CBCX

Conținutul livrării
• Terminal quickBET incl. ecran tactil ELO FullHD 16:9 22“
și scaner integrat
• Tastatura wireless
• Imprimantă de bilete
• Capabil de Wi-Fi

Sistem POS CBCX
Outlet - Caracteristicile produsului
• Sisteme moderne de administrarea riscurilor, sisteme de monitorizare cuprinzătoare și dovedite
• Experiență de peste 30 de ani în industria pariurilor
• Suporta întreaga gamă de pariuri și jocuri CBCX
• Domenii extinse de aplicații, numeroase oportunități de pariere, operare simplă, tranzacție rapidă
• Configurație a biletelor de cote
• Configurarea biletului de scanare
• Soluția perfectă pentru a face afacerea dvs. de pariuri și mai profitabilă

Date tehnice:
Ecran tactil TFT sau ELO | scaner de coduri de bare | imprimantă termică Star TSP-100 USB
80mm | Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | 4 GB RAM | HDD SATA de 120 GB | Gigabit
Ethernet | opțiune de conectare pentru până la 6 monitoare/televizoare suplimentare

Terminal quickBET
Terminalul inovator quickBET pune întreaga gamă de aplicații CBCX disponibilă pentru spații
înguste.
QuickBET vă permite să prezentați clienților dvs. produsul nostru de pariuri sportive XLive
(pre-meci și în joc) și platforma de jocuri. Componentele de înaltă calitate și un mod ușor de
utilizare asigură o funcționare fără probleme a activităților dvs. de pariere.

Date tehnice:
1 x 22” ecran tactil ELO FullHD | scaner de coduri de bare | Imprimantă termică Star TSP-100 USB 80mm
| Windows 10 IoT | CPU Intel Dual Core | 4 GB RAM | SSD de 120 GB | Gigabit Ethernet / WiFi | Opțiune de
conectare pentru până la 3 monitoare/televizore suplimentare | Dimensiuni cu piedestal: 44cm x 56,5cm
x 29cm (înălțime x lățime x adâncime), greutate: 17kg | Dimensiuni fără suport piedestal: 35,5cm x
56,5cm x 12cm (înălțime x lățime x adâncime), greutate: 12kg

myTicket

Card de fidelitate

Descărcați gratuit aplicația myTicket în App Store și Google Play Store!

Cardul de fidelitate leagă gama noastră de aplicații pe toate platformele disponibile - o singură carte
pentru plăcerea totală a pariurilor!

myTicket permite utilizatorilor programelor noastre să verifice statusul biletelor de
pariuri prin aplicația myTicket sau pe pagina web myTicket.cc!
Utilizați aplicația myTicket pe telefoanele dvs. mobile pentru a scana codul de bare de
pariuri pentru a primi toate detaliile biletelor relevante și statusul actual a biletului. În
plus, există o listă de pariuri scanate recent - jucătorul primește un istoric al pariurilor
sale!
myTicket.cc permite să introduceți datele unice ale biletului de pariuri (numărul
biletului) și afișează toate informațiile despre biletul de pariu.
Verificați biletele oriunde și oricând cu aplicația myTicket și myTicket.cc!

Cardul de fidelitate conține toate datele relevante ale jucătorului (credențiale de înregistrare, soldul
contului actual, istoricul tranzacțiilor; opțional: numele și/sau fotografia jucătorului) și permite clienților
dvs. să se conecteze pe orice magazin de retail și unități web/mobil alocate folosind datele lor de
autentificare unice și inconfundabile!
În plus, Cardul de fidelitate oferă o varietate de cazuri de utilizare suplimentare:
• Transfer de credit direct de la terminal în contul de utilizator (depozit în numerar)
• Plata creditului cu cardul de fidelitate direct pe terminal (retragere numerar; NV200 obligatoriu)
• Răscumpărarea creditului cardului pre-paid CBCX pe contul de utilizator ca metodă suplimentară de
plată fără numerar

1234 1234 1234 1234

2134 8334 8132 4564

Integrare XLive

BetStore

XLive nu este disponibil numai pentru terminale și afacerea dvs. cu amănuntul.
Procedurile de integrare a produselor și serviciilor noastre pe platformele de jocuri
sau pariuri existente sunt ușor, cuprinzătoare și durabile.

BetStore este una dintre cele mai populare soluții pentru platformele white-label!

Programele sunt amplasate clar vizibile pe platforma dvs., permitând clienților
dvs. înregistrați să apeleze cu ușurință la programele noastre și să beneficieze de
serviciile noastre.
Instrumente practice de contabilitate și programe moderne de monitorizare
vă permit să urmăriți mișcările și tranzacțiile jucătorilor dvs., oferindu-vă toate
statisticile esențiale și urmărirea responsabilă a tuturor tranzacțiilor de pariuri și
jocuri cu versiunea web a programelor noastre.

Caracteristici ale BetStore
• Manevrare simplă și rapidă
• Suport pentru cardul de fidelitate
• Creare și administrare simplă de magazine online
• Configurare bonus/rollover eficientă
• Un set larg de drepturi individuale ale utilizatorului
• Jucătorul NU trebuie să introducă date personale
• Aspect și design individual al BetStore-ului dvs. în conformitate cu specificațiile și dorințele dvs.
• Nu este necesară nici o instalare pe hardware-ul dvs. - domeniul web este suficient

Games

Keno

Prezentare generala
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Suport pentru card de fidelitate
• Mod multi-stații - interogare biletelor și plată la toate punctele de acceptare
alocate
• Jackpoturi pe stație sau grupuri jackpot - configurabile pentru aplicații
individuale sau pentru toate jocurile
• Rundă/extragere identică în același timp, pe toate platformele

Caracteristici ale Keno
• Interfață de utilizator simplă
• Manevrare ușoară pentru toți utilizatorii, indiferent de platforma aleasă
• Decursul rapid al jocului garantează plăcerea de a paria
• Extragerile bazat pe un generator de numere aleatorii garantează un
divertisment corect și durabil
• Opțiuni speciale de pariere: cu Quicktip pariați și pe turele viitoare

5Kicks
Caracteristici ale 5Kicks
• Punctele forte ale echipei realizate în mod realistic pentru un divertisment
durabil și distractiv.
• Număr mare de opțiuni de pariere și pariuri speciale
• Game-Play comprehensibil
• Animații și efecte grafice uimitoare
• Entuziasmul pariurilor sportive combinat cu distracția jocurilor virtuale

PokerBet
Caracteristici PokerBet
• Pariați pe rezultatul turneelor virtuale de Texas Hold'Em
• 3 mese diferite cu un număr variabil de jucători
• Pariați pe câștigătorul uneia sau mai multor mese
• Zonă de pariere unică și nouă: pariați pe mâna câștigătoare
• Pariuri simple și combinate
• Manevrare simplă și clară pentru plăcere maximă la jocuri de noroc
• Setări de limită individuale, definiția cotei de plată posibil la nivelul stației

SpaceBall7

XRaces

Caracteristici ale SpaceBall7
• Modul Bingo: faceți alegerea din 7 bile - cu cât mai repede sunt selectate bilele în
extragerea următoare, cu atât mai mari sunt câștigurile clientului
• Modul Super7: utilizați mai multe piețe speciale de pariuri pentru a alege pariurile dvs.
• Cote câștigătoare atractive
• Secvență de extragere animat colorat și ușor de urmărit
• Runde bonus aleatorii pentru a crește tensiunea și șansele de câștig
• Tipuri de jocuri: pariuri unice, pariuri speciale, Quicktip, pariuri pe turele viitoare
• Setări de limită individuale, definiția cotei de plată este posibilă la nivelul stației

Caracteristici ale XRaces
• Curse de câini și cai cu 6 sau 8 participanți
• Curse reale pentru plăcerea maximă la pariuri
• Zone de pariuri disponibile: câștigător, locul 2, clasament, par/impar, sub/peste,
Perfecta, Trifecta
• Combinarea mai multor curse (de ex. curse de câini și cai)
• Combinați până la 5 curse viitoare

CBCX reprezintă concepte de înaltă calitate în programele de pariuri sportive, pariuri live și jocuri. Ca una
dintre primele companii din acest segment de piață, ocupăm o funcție de conducere în industria pariurilor
sportive.
CBCX poate privi înapoi la peste 3 decenii de experiență ca furnizor de sisteme de pariuri și jocuri de sport
extrem de dezvoltate. Aplicația noastră de pariuri sportive XLive, care conține întreaga ofertă de pariere
în joc și pre-meci, este centrul portofoliului nostru. În plus, CBCX oferă o platformă de pariuri virtuală
independentă cu aplicațiile Keno, PokerBet, XRaces, SpaceBall7 și 5Kicks.
Companiile din peste 40 de țări de pe 4 continente beneficiază de calitatea produselor noastre, de expertiza
serviciului nostru și de poziția noastră în industrie. Sperăm că, cu această broșură, v-am oferit informații și
impresii despre modul în care CBCX și produsele și serviciile sale adaugă valoare operațiunilor dvs. de pariuri
și jocuri.
Filozofia noastră este să răspundem cerințelor și dorințelor clienților noștri și să le oferim soluții creative
și durabile pentru succesul operațiunilor lor de pariere. Pentru a realiza acest lucru, asigurăm cel mai înalt
standard de inovație a produselor și de întreținere a sistemelor noastre.

