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Mobile/
Web

Terminal
Kartela e klientit
Paguesi automatik

Terminali i basteve me
vetë-shërbim

CBCX Betstore &

Kartela e klientit

Faqe eksterne të

Integrimi i XLive në faqe eksterne tö internetit/platforma

internetit

Whitelabel

XLivemobile
XLive Web

Whitelabel

Shërbime administrative

Menaxhimi i rrezikut

MyTicket
Statusi i tiketave brenda aplikacionit

Deri në 300 mundësi basti për ndeshje

Në dispozicion në të gjithë botën në:
IOS (App Store)
Android (Google Play Store)
Web

Mobile-App / Web

CBCX - Arkitektura
- Mbikëqyrja nga ekspertët e bastit
- Ndihmë teknike dhe administrative
Raporti financiar
Raporti i fitimeve
Raporti i qarkullimeve
Raporti cash

- Nivel i lartë i disponueshmërisë dhe shkallëzueshmërisë
- Masa të larta sigurie kundër shpërlarjes së parasë
- Zbulimi i mashtrimeve
- Shmangje prej financimit të terrorizmit

CWA
(CBCX Administrimi

Oferta më e madhe për baste live

online)

Të gjitha raportet në
dispozicion për shkarkim CSV
Administrimi në të gjitha platformat
Menaxhimi i rrezikut
Konfigurim të përgjithshëm dhe cilësor
Listat e tiketave

29 gjuhë
55 monedha

POS

Kartela e klientit
Oferta e basteve mund të
konfigurohet sipas dëshirës.

35.000 evente/muaj

Tiketa basti që skanohen
Whitelabel

Të gjitha platformat

Pika e pranimit të
bastit me stafin
operativ

Historia e konfigurimit të mëparshëm

XLive - zgjidhje perfekte omni-kanale
Me XLive, CBCX ofron programin kryesor të basteve live dhe basteve sportive në treg. Bazuar në një
partneritet unik me bwin, XLive ju ofron mundësi bastesh të klasit të lartë si për baste sportive poashtu
edhe basteve live! Përveç ofertës më të madhe të basteve live, XLive gjithashtu ofron gamën e plotë të
basteve para ndeshjes. XLive kombinon të gjithë programin sportiv dhe bastet live në një aplikacion të
vetëm!
Opsionet e shumta të personalizimit dhe konfigurimit e bëjnë XLive një aplikacion të basteve sportive të
përshtatshëm për të gjithë, i cili lejon klientët tuaj të lajmërohen me kartelën e klientit dhe të vendosin
me lehtësi bastet e tyre. Për më tepër, ata mund të përcaktojnë ekipet dhe ligat e tyre të preferuara dhe
ngjarjet që do të shfaqen në çdo kohë në krye të ofertës së basteve - Klientëve tuaj nuk do të ju ikë më
asnjë lojë e ekipit tyre të preferuar!
Me gamën më të gjerë të basteve sportive të të gjitha llojeve me kuotat më aktuale, bastet e shumta
të veçanta dhe bastet speciale, sigurinë më të madhe të mundshme falë mjeteve të menaxhimit dhe
monitorimit të gjerë të rreziqeve, ju ofrojmë klientëve zgjedhjen unike të basteve live dhe basteve
sportive për bizneset në internet si dhe përmes celularit!

Të gjitha statistikat

Të gjitha kuotat

Të gjitha platformat
Të gjitha llojet e sportit

Të gjitha ligat

Të gjitha skuadrat

Të gjitha platformat

Aplikacioni XLive i basteve sportive nga CBCX siguron jo vetëm përmbajtjen më të madhe të basteve
live, por edhe ofertën e plotë për bastet sportive para-ndeshjes për terminale, sisteme POS të bastit si
dhe përdorim në internet/celular në një aplikacion të vetëm!

Të gjitha llojet e sportit

Të gjitha ligat
Të gjitha kuotat
Të gjitha skuadrat

XLive

Karakteristikat e XLive
• Baste sportive dhe baste live, deri në 35.000 evente sportive në muaj
• Deri në 300 tregje bastesh live për secilën ndeshje
• eTournaments (Soccer, Basketball, Ice Hockey, ...)
• Në dispozicion për të gjitha platformat - Terminale, sisteme filialesh, versionet web/mobil
• Statistika të gjera të ligave dhe skuadrave
• Monitorim dhe menaxhim gjithëpërfshirës i rrezikut nga ekspertët e bastit përmes analizave dhe
vlerësimeve më moderne në këtë lami
• Mbështetje e plotë e kartelës së klientëve, përfshirë kyqje sa më të thjeshtë
• Fletat e bastit që mund të konfigurohen sipas dëshirës
• Mundësia e konfigurimit të ligës
• Bankat, Multi-Sistemet
• Mënyra me shumë stacione
• Riblerja e tiketave
• Treguesi i disponueshmërisë In-Play
• Lista e tiketave dhe pasqyra e llogarisë brenda dialogut të kartelës së klientit
Oferta më e gjerë e basteve sportive - të gjitha llojet e sporteve, të gjitha ligat, të gjitha skuadrat,
të gjitha statistikat, të gjitha kuotat!

Të gjitha statistikat

Përparsitë për lojtarin
• Ekrane të mëdha - Përdorim i lehtë me dy ekrane
FullHD 22”
• Shfaqje e llojeve shtesë të basteve
• Shfaqje e përmirësuar e karakteristikave të Paradise
Games
• Opsionale: Paguesi automatik NV200

Karakteristikat e paguesit automatik NV200:
• Përpunimi i palimituar i kartmonedhave
• Mbledhja, vlefshmëria dhe ruajtja e kartmonedhave për pagesat e ardhshme në
cash
• Procedura të shpejta dhe eficiente të pagesës
• Trajtimi efikas i procedurave të pagesave direkte
• Siguria maksimale falë sistemit smart të pagesave dhe bllokimit të tyre në raste
kritike

CBCX Terminali i basteve
Terminali NT3HD me kombinimin e NV200 me funksionalitetin e kartelës së klientit lejon një operim
të qetë dhe efikas të biznesit tuaj të basteve - duke filluar nga depozitat në llogarinë e klientit deri në
vendosjen e basteve dhe tërheqjen eventuale të fitimeve nga kartela e klientit, të gjitha transaksionet
mund të ndërmerren drejtpërdrejt në terminal - nuk keni nevoj për ndihmë nga stafi operativ!
Terminalet e pajisura me pagues automatik NV200 dhe një funksion i aktivizuar i kartelës së klientit
u'a mundëson klientëve tuaj që të kryejnë shërbime të shpejta si pagesën dhe tërheqjen e parave pa
ndihmën e stafit operativ:
• Depozitat e parave të gatshme në terminal shtohen automatikisht në llogarinë e klientit
• Tërheqjet e parave bëhen gjithashtu direkt në terminal - shuma e dëshiruar tërhiqet nga llogaria e
klientit dhe paguhet menjëherë në terminal me para cash.
Të gjitha fitimet shtohen menjëherë në bilancin e llogarisë në kartelën e klientit dhe janë në dispozicion
për vendosje të mëtejshme të basteve brenda sekondave.
Karakteristikat e produktit
• 2 ekrane FullHD 22” me format 16:9 (1 prej tyre touch)
• Dizajn modern, shtëpiza stabile nga metali
• Qasje e thjeshtë në të gjithë përbërësit e rëndësishëm të terminalit
• Opsionale: Paguesi automatik NV200
• Mbështet të gjithë portofolin e aplikacionit CBCX

Të dhënat teknike:
Ekranet 2 x 22 ”, 1 prej të cilëve ka ekran me prekje ELO | Pranuesi i monedhës RM5 HD ccTalk | Lexuesi i kartëmonedhave NV10 ccTalk ose Smart
Payoutsystem me skanuesin e barkodit NV200 CCD | Star TSP-100 USB Printer termik 80 mm | Sistemi Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | Min. RAM
4 GB | Min. 120 GB SSD Gigabit Ethernet | Deri në 4 ekrane shtesë | Sistemi Smart Card RFID për llogaritje | opsionale: Përmasat e sistemit smart të
pagesës: 170cm x 57cm x 45cm (Lartësia x Gjërësia x Thellësia) | Pesha 65kg

Përmbajtja e porosisë:
• Terminali QuickBET përmban ekran prekës ELO FullHD
16:9 22“ dhe skaner të integruar
• Tastatura wireless
• Printeri i tiketave me USB ose përmes internetit
• Me mundësi për Wifi

CBCX Sistemi Filiale
Filiale - Karakteristikat e produktit
• Menaxhimi modern i rrezikut, sistemet e monitorimit gjithëpërfshirës dhe të testuar
• Mbi 30 vite përvojë në industrinë e basteve
• Mbështet të gjitha aplikacionet e basteve të CBCX
• Fusha të gjera të aplikacioneve, mundësi të shumta bastesh, funksionim të thjeshtë, transaksione të shpejta
• Konfigurimi i fletës së basteve
• Konfigurimi i tiketës skanuese
• Zgjidhja perfekte për të krijuar biznesin tuaj të basteve edhe më fitimprurës

Të dhënat teknike:
TFT ose ekran ELO me prekje | Skaneri me barkod | Star TSP-100 USB Printer termik 80
mm | Sistemi Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | RAM 4GB | 120GB SATA HDD | Gigabit
Ethernet | Mundësi kyqjeje për deri në 6 ekrane/TV të tjerë

quickBET Terminal
Terminali inovativ QuickBET vë në dispozicion të gjithë gamën e aplikimit të CBCX për
hapësira të ngushta.
QuickBET ju lejon të paraqisni klientëve tuaj produktin tonë të basteve sportive XLive (bastet
para-ndeshjes dhe live) dhe platformën e lojërave virtuale. Komponentët e nivelit të lartë
dhe një mënyrë e thjeshtë e trajtimit sigurojnë një funksionim të qetë të aktiviteteve tuaja të
basteve!

Të dhënat teknike:
1 ekran 22” | Skanues i barkodit CCD | Star TSP-100 USB Printer termik 80 mm | Sistemi Windows 10 IoT |
Intel Dual Core CPU | Min. RAM 4 GB | Min. 120 GB SSD | Gigabet Ethernet / Mundësia për deri 3 monitorë
shtesë përmes Wifi | Dimensionet pa piedestal: Lartësia 35,5 cm | Gjerësia 56,5cm | Thellësia 12cm | Pesha
12kg, Dimensionet me piedestal: Lartësia 44cm | Gjerësia 56,5cm | Thellësia 29cm | Pesha 17 kg

myTicket

Kartela e klientit

Aplikacioni myTicket mund të shkarkohet falas në App Store dhe Google Play Store!

Kartela e klientit lidh gamën tonë të aplikimeve në të gjitha platformat e disponueshme - një kartelë
për kënaqësi të plotë të basteve!

myTicket lejon përdoruesit të kontrollojnë statusin e tiketave të tyre të lojërave XLive
dhe lojërave tjera në internet përmes aplikacionit myTicket ose në web në faqen
myticket.cc!
Përdorni aplikacionin myTicket në Smartphone ose tabletin tuaj për të skanuar
barkodin e tiketave të bastit për të shikuar të gjitha detajet relevante dhe për të
kontrolluar statusin e tiketave. Ndër të tjera ju mund të shihni edhe listën e tiketave
tuaja të cilat janë luajtur dhe kontrolluar ditëve të fundit. Pra përdoruesi ka një llojë
përmbledhje të basteve të tij.
Përdoruesi mund të merr të gjitha detajet mbi bastet e tij përmes numrit të tiketës dhe
web code të tiketës në faqen e internetit myticket.cc

Kartela e klientit përmban të gjitha të dhënat përkatëse të përdoruesit (Të dhënat për regjistrimit dhe
kyqje, gjendjen aktuale të llogarisë, historinë e transaksioneve; opsionale: emri i përdoruesit dhe /
ose fotografia) dhe lejon klientët tuaj të regjistrohen me numrin e tyre unik të kartelës në çdo njësi të
caktuar të bastit, pra në Shop, në Web si dhe në celular!
Për më tepër, kartela e klientit ofron një mundësi përdorimi shtesë:
• Ngarko kredinë direkt në terminal në llogarinë e përdoruesit (depozitë cash)
• Pagesa nga kartela e klientit direkt në terminal (tërheqja e parave; kërkohet pajisja: NV200)
• Shfrytëzimi i kredisë së kartelës mbushëse të CBCX në llogarinë e përdoruesit si një metodë shtesë
pagese pa para cash

myTicket lejon kontrollimin e shpejtë dhe të thjeshtë të tiketave të basteve - shikoni
statusin e tiketave tuaja XLive dhe lojërave tjera në çdo kohë dhe në platforma të
ndryshme!

1234 1234 1234 1234

2134 8334 8132 4564

Integrimi XLive

BetStore

XLive nuk është në dispozicion vetëm për Terminale dhe pika të bastit. Integrimi i
programeve dhe shërbimeve tona në platformat ekzistuese të lojrave ose basteve
janë të lehta, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

BetStore është njëra ndër faqet më të popullarizuara për platformën White-Label.

Programet janë të vendosura në mënyrë të përshtatshme në platformën tuaj, duke
lejuar klientët tuaj të regjistruar që me lehtësi të hapin programet tona dhe të
përfitojnë nga shërbimet tona.
Mjetet e përshtatshme të llogaritjes dhe monitorimi modern i programeve ju
lejojnë të shikoni lëvizjet dhe transaksionet e klientëve të regjistruar në platformën
tuaj, duke ju mundësuar shikimin e të gjitha statistikave dhe analizave thelbësore
të transaksioneve dhe basteve të klientëve tuaj. Baza e të dhënave të klientëve tuaj
nuk do të preket nga integrimi API!

Karakteristikat e BetStore
• Trajtim i thjeshtë dhe i shpejtë si për supervizorët, poashtu edhe për administratorët dhe
klientët
• Mbështetje e kartelës së klientit
• Administrim i lehtë i shopeve dhe klientëve
• Konfigurim eficient i bonusit dhe rikthimit
• Të drejta individuale për të gjithë përdoruesit e Betstore
• Klientët nuk kanë nevojë të japin të dhënat personale gjatë regjistrimit
• Pamja dhe dizajni individual për BetStore sipas specifikimeve dhe dëshirave tuaja
• Nuk ka nevojë për instalim në pajisjen tuaj - mjafton një Web Domain

Games

Keno

Pamja
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Mbështetje e kartelës së klientit
• Mënyra me shumë stacione - kontrollimi i tiketavve dhe pagesa në të gjitha
stacionet e lidhura në platformën përkatëse
• Jackpot për stacion ose grupet e Jackpotit - mund të rregullohet për secilin ose
të gjitha aplikacionet e lojërave
• Raundi/tërheqja identik në të njëjtën kohë, në të gjitha platformat

Karakteristikat e Keno
• Shpjegim i thjeshtë dhe i kuptueshëm për përdoruesit
• Trajtim i lehtë për të gjithë përdoruesit, në të gjitha platformat
• Drejtimi i shpejtë i lojës garanton kënaqësi të qëndrueshme të basteve
• Prodhuesi i numrave të rastësishëm garanton operacione të drejta të basteve
dhe argëtim të qëndrueshëm
• Mundësitë speciale për bast: Quicktip, vëni bast për më shumë raunde

5Kicks
Karakteristikat e 5Kicks
• Forca e ekipit shumë e afërt me realitetin për argëtim të qëndrueshëm dhe
kënaqësi gjatë bastit
• Opsione të ndryshme të bastit si dhe mundësi të shumta për baste
• Zhvillimi i lojës i kuptueshëm
• Animime mahnitëse dhe efekte grafike
• Entuziazmi i basteve sportive të kombinuara me argëtimin e lojërave virtuale

PokerBet
Karakteristikat e PokerBet
• Baste për rezultatin e turnirëve virtualë në Texas Hold'Em
• 3 tavolina të ndryshme për poker me një numër të ndryshëm lojtarësh
• Vë bast për fituesin e një ose disa tavolinave
• Mundësi unike për bast: vë bast për dorën fituese
• Baste single ose baste kombinuese
• Trajtim i thjeshtë dhe i organizuar për argëtim maksimal
• Parametra individuale të limiteve, mundësohet definimi i kuotës së pagesës për
stacione të ndryshme

SpaceBall7

XRaces

Karakteristikat e SpaceBall 7
• Mënyra Bingo: zgjedhja e 7 topave - sa më herët që zgjidhen topat në tërheqjen e radhës
aq më i lartë është fitimi
• Modaliteti Super7: Përzgjedhja e tipeve të dëshiruara për bast nga mundësitë e ndryshme
të basteve
• Kuota atraktive për të fituar
• Sekuencat e tërheqjes shumëngjyrësh, të lehtë për t’u ndjekur
• Raundet e bonusit që ndodhin rastësisht rrisin entuziazmin dhe shanset për të fituar
• Llojet e lojës: bastet single, bastet speciale, quicktip, bastet për raundet e ardhshme
• Parametra individuale të limiteve, mundësohet definimi i kuotës së pagesës për stacione
të ndryshme

Karakteristikat e XRaces
• Garat e qenëve dhe të kuajve me përkatësisht 6 ose 8 startues
• Gara të vërteta për kënaqësinë maksimale të basteve
• Mundësi të ndryshme të basteve: fitues, bast për vendin 1-3, kush do zë vendin
e 2-të, numri i fituesit qift/tek, nën/mbi, Perfecta, Trifecta
• Kombinimi i disa garave (si dhe p.Sh. garat e qenëve dhe të kuajve)
• Mund të kombinoni deri në 5 garat e ardhshme

CBCX qëndron për koncepte me cilësi të lartë në bastet sportive, bastet live dhe programet e lojërave. Si një
nga ofruesit kryesorë në këtë segment të tregut, ne kemi një rol udhëheqës në industrinë e basteve sportive.
Në tre dekadat e fundit, CBCX mburret me përvojën dhe suksesin e saj për baste sportive shumë të
sofistikuara, baste live dhe sisteme të lojërave tjera. CBCX siguron programin gjithëpërfshirës të basteve
sportive XLive, duke përfshirë të gjitha aspektet e basteve sportive live dhe para ndeshjes. Për më tepër,
CBCX përbëhet nga platforma e lojërave virtuale, ku janë të përfshira Keno, PokerBet, XRaces, SpaceBall7 dhe
5Kicks.
Kompanitë në më shumë se 40 shtete në 4 kontinente përfitojnë nga cilësia e produkteve tona, njohuritë e
shërbimit dhe pozicioni ynë në industri. Me këtë broshurë ne dëshirojmë t'ju japim njohuri dhe përshtypje se
si CBCX me produktet dhe shërbimet e saj përmirëson operimet tuaja të basteve dhe lojërave.
Filozofia jonë është të tejkalojmë kërkesat dhe dëshirat e kompanive dhe të ofrojmë zgjidhje kreative dhe të
qëndrueshme për biznesin tuaj të basteve dhe lojërave. Për të siguruar këtë, ne garantojmë standardin më të
lartë për sa i përket inovacionit të produkteve dhe mirëmbajtjes së sistemeve ekzistuese.

