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XLive – Mükemmel Çok Kanallı Çözüm 
CBCX, XLive ile piyasadaki lider canlı ve spor bahis programlarını sunar. Bwin ortaklığıyla oluşturulan 
XLive, size birinci sınıf spor ve canlı bahis uygulaması sunar. XLive, en büyük canlı bahis teklifine ek 
olarak, eksiksiz maç öncesi bahis teklifini de sunar. XLive, tüm spor ve canlı bahis programlarını tek bir 
uygulamada birleştirir. 

Çok sayıda yapılandırma ve kişiselleştirme fırsatı ile XLive, ısmarlama bir bahis uygulamasını temsil eder. 
Müşterilerinizin kendi müşteri kartları ile bahislerini kolay ve rahat bir şekilde oynamasına ve tüm işlemleri 
takip edip saklamasına izin verir. Ek olarak, kendi favori liglerinizi ve etkinliklerinizi her zaman bahis 
teklifinin en üstünde görüntülenecek şekilde tanımlayabilirler. Kapsamlı bahis teklifinde favori takımlarını 
arama ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylece favorileri bahislerinizi kaçırma riskini azaltırlar. 

Bahis mağazaları işletmeniz, bir terminal ağı işletmeniz veya çevrimiçi bahis işinde aktif olmanız fark 
etmeksizin, XLive müşterileriniz için kalıcı bahis keyfi ve kendi iş başarınız için mükemmel bir çözüm 
sunar. 
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Tüm oranlarTüm istatistikler

Tüm platformlar



www.betstore.at

XLive
CBCX spor bahisleri uygulaması XLive, sadece en büyük oyun içi bahis içeriğini değil, aynı zamanda tek 
bir uygulamada terminaller, POS sistemleri ve Web/Mobil operasyonlar için eksiksiz maç öncesi spor 
bahis teklifini sunar. 

XLive'ın Özellikleri
•Ayda 40000'e maç öncesi ve oyun içi etkinliklere kadar spor bahisleri
• Etkinlik başına 350'e kadar canlı bahis alanı
• Tüm sporlar ve ligler için ayarlanabilen risk ayarları
• Özelleştirilebilir Çoklu Bonus
• Kolay ve hızlı gezinme için kaydırma hareketleri
• En modern analiz ve değerlendirme araçlarının yardımıyla CBCX bahisçilerinin kapsamlı risk yönetimi 

ve izlemesi
• Sorunsuz oturum açma dahil olmak üzere tam içerikli müşteri kartı desteği
• Platformlar arası görünüm ve his
• Multi-feed desteği
• Özelleştirilebilir bahis oranları
• Bankolar, çoklu sistemler
• Çoklu istasyon modu
• Bilet geri alımı (Cash Out)
• Oyun içi kullanılabilirlik göstergesi
• Sporlar, ligler ve istatistikler arasında rahat gezinme
• Müşteri kartı menüsünde bilet listesi ve hesap ekstresi
• Terminaller, şube sistemleri, Web/Mobil istemciler gibi tüm platformlarda kullanılabilir.  

En kapsamlı spor bahisleri teklifi: Tüm sporlar, tüm ligler, tüm takımlar, tüm istatistikler, tüm 
oranlar.
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Bahis Platformu BXP 
Eşsiz ısmarlama spor bahisleri ve kumar platformunuz. 

Bahis ve kumar platformumuz BXP, kendi bireysel canlı bahis platformunuzu çalıştırmanıza olanak tanır. 
Eksiksiz XLive maç öncesi ve oyun içi bahis içeriği, çok çeşitli 3. taraf sağlayıcı entegrasyon olanakları 
(ödeme sağlayıcısı, kumar platformları,…) ve eksiksiz idari araçlar yelpazesi, BXP'yi mükemmel çevrimiçi 
bahis ve oyun platformu haline getirir. 
İlk oyuncu kaydından, çok çeşitli oyuncu yönetimi ve pazarlama araçlarından mümkün olan en büyük 
spor bahisleri ve oyun teklifine kadar, BXP size en iyi bahis ve oyun deneyimini sunar.

İşlevler:
• Oyuncu yönetimi: Oyuncu bilgileri, oyuncu girişi ve işlem geçmişi, sorumlu oyun bilgileri (limitler, 

kısıtlamalar)
• Ödeme yönetimi: Oyuncu ve ödeme yöntemi başına işlem takibi
• Pazarlama araçları: Oyuncu listeleri, bonus yönetimi ve isteğe bağlı XML feed
• Raporlama: Oyuncu raporları, ödeme raporları ve bonus raporları 
• İçerik Yönetim Sistemi: Lokalizasyon (çoklu dil desteği) 

Oyuncular için özellikler:
• Geniş bahis ve oyun seçenekleri
• Tüm işlem geçmişi
• Ödemelerin kolay ve güvenli yönetimi
• Kişisel verilerin güvenli yönetimi
• Dil ve oran formatı seçenekleri
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CBCX Bahis Terminali 
NT3HD bahis terminali, özellikle kendi kendine ödeme yapan müşteri kartı ile bağlantılı olarak, bahis 
ofisinizin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlar. Müşterileriniz, müşteri hesaplarına ödeme yapmaktan 
ve bahis oynamaktan ödemeye kadar tüm işlemleri doğrudan personale ihtiyaç duymadan terminalde 
gerçekleştirebilir. 

NV200 ve aktifleştirilmiş müşteri kartı işlevine sahip terminaller, müşterilerinizin anında ve doğrudan 
nakit para yatırma ve nakit para çekme işlemlerinin düzenlemesini sağlar:
• Terminaldeki nakit para yatırma işlemleri otomatik olarak müşteri hesabına eklenir
• Nakit para çekme işlemleri de terminalde gerçekleşir. İstenilen tutar müşteri hesabından düşülür ve 

terminalde nakit olarak ödenir. 

Tüm kazançlar, müşteri kartındaki hesap bakiyesine anında eklenir ve saniyeler içinde başka bahisler 
için kullanılabilir.

Ürün Özellikleri
• 16:9 çözünürlüğe sahip 2 Full HD 22" ekran (biri dokunmatik)
• Modern tasarım, sabit metal döküm
• Terminalin tüm ilgili parçalarına basit erişim 
• Opsiyonel: Akıllı Ödeme Sistemi NV200 
• Opsiyonel: Terminal üzerinde markalaşma
• Tüm CBCX uygulama portföyünü destekler 

Oyuncu için avantajlar
• 22” Full HD ekranlarla geliştirilmiş kullanılabilirlik
• Ek bahis alanlarının gösterilmesi
• Paradise Games özelliklerinin iyileştirilmiş görüntüsü
• Opsiyonel: Akıllı Ödeme Sistemi NV200

Akıllı Ödeme Sistemi NV200 Özellikleri: 

• Sınırsız miktarda banknot miktarının işlenmesi
• Gelecekteki nakit ödemeler için banknotların toplanması, doğrulanması ve 

saklanması
• Verimli, sorunsuz ve hızlı para ödeme işlemleri
• Doğrudan ödeme prosedürlerinin verimli bir şekilde ele alınması
• Akıllı Ödeme Sistemi, arızaya karşı güvenli ve kilitlenebilir bir birim sayesinde 

maksimum güvenlik.

Teknik veri: 
2 x 22” Ekran, 1'i ELO Dokunmatik Ekran | Barkod Tarayıcı | Madeni Para Alıcı RM5 HD ccTalk | Banknot Okuyucu NV10 ccTalk veya NV200 ile Akıllı Ödeme 
Sistemi | Star TSP-100 USB Termal Yazıcı 80mm | Windows 10 Nesnelerin İnterneti | Intel Çift Çekirdekli İşlemci | 4GB RAM | 120GB SSD | Gigabit Ethernet | 
4 Adede kadar Ek Harici TV | Faturalandırma için RFID Akıllı Kart Sistemi | Boyutlar: 170cm x 57cm x 45cm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | Ağırlık 65kg
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quickBET Terminali
Yenilikçi quickBET Terminali, dar alanlar için tüm CBCX uygulama aralığını sunar. 
  
quickBET ile müşterilerinize isteğe bağlı olarak spor bahisleri uygulamamızı XLive (maç 
öncesi ve canlı) ve sanal oyun platformu Games'in programlarını sunabilirsiniz. Son teknoloji 
bileşenleri ve basit kullanımı ile birlikte bahis mağazanızın sorunsuz çalışmasını sağlar. 

Teslimat içeriği 

• QuickBET Terminali dahil FullHD 16:9 22“ ELO Touch ve 
entegre tarayıcı

• Kablosuz Klavye
• Bilet Yazıcı
• Wifi Özellikli

CBCX POS Sistemi 
Şube - Ürün özellikleri 

• Modern risk yönetimi, kapsamlı ve kanıtlanmış izleme sistemleri
• Bahis sektöründe 30 yılı aşkın deneyim
• Tüm CBCX bahis ve oyun yelpazesini destekler
• Kapsamlı uygulama alanları, sayısız bahis fırsatları, basit kullanım, hızlı işlem
• Oran tablosu yapılandırması
• Bilet yapılandırmasını tarama
• Bahis işinizi daha da karlı hale getirmek için mükemmel çözüm 

Teknik veri:
TFT veya ELO Dokunmatik Ekran | Barkod Tarayıcı | Star TSP-100 USB Termal Yazıcı 80mm | 
Windows 10 IoT | Intel Çift Çekirdekli İşlemci | 4GB RAM | 120GB SATA HDD | Gigabit Ethernet 
| 6 adede kadar bağlanabilir ek Ekran/TV 

Teknik veri:
1 x 22” ELO Dokunmatik Ekran FullHD | Barkod Tarayıcı | Star TSP-100 USB Termal Yazıcı 80mm | Windows 
10 IOT | Intel Çift Çekirdekli İşlemci | 4GB RAM | 120GB SSD | Gigabit Ethernet / Wifi | 3 ek TV'ye kadar 
bağlantı seçeneği | Standlı boyutlar: 44cm x 56,5cm x 29cm (yükseklik x genişlik x derinlik), ağırlık: 17kg | 
Standsız boyutlar: 35,5cm x 56,5cm x 29cm, ağırlık: 12kg
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Müşteri kartı
Müşteri Kartı, uygulama yelpazemizi mevcut tüm platformlarda birbirine bağlar ve tek kart ile eksiksiz 
bahis keyfi sunar.

Müşteri Kartı, ilgili tüm oyuncu verilerini (kayıt bilgileri, geçerli hesap bakiyesi, işlem geçmişi ve aynı 
zamanda isteğe bağlı olarak oyuncu adı ve/veya fotoğrafı) içerir ve müşterilerinizin herhangi bir tahsis 
edilmiş perakende ve Web/Mobil biriminde benzersiz müşteri kartı numaralarıyla oturum açmasına 
olanak tanır.

Müşteri kartı, buna ek olarak çeşitli ek özelliklerde sunar:
• Doğrudan oyuncunun terminaldeki hesabına kredi transferi (nakit para yatırma)
• Müşteri kartından doğrudan terminalde para ödeme (nakit para çekme; NV200 gerekli)
• Nakitsiz ödeme yöntemine ek olarak kullanıcı hesabında CBCX Ön Ödemeli Kart kredisinin 

bozdurulması

myTicket
myTicket uygulaması App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

myTicket, programlarımızın kullanıcılarının bahis kuponlarının güncel durumunu 
çevrimiçi olarak myticket.cc adresinden veya ücretsiz myTicket uygulamasından 
kontrol etmelerini sağlar. 

Bahis kuponu barkodunu taramak ve ardından tüm bahis kuponu bilgilerini ve bilet 
durumunu sorgulamak için mobil cihazınızdaki myTicket uygulamasını kullanın. 
Önceden taranmış bahis kuponlarının geçmişi, kullanıcının geçmiş biletleri bulmasına 
izin verir. 

myTicket.cc, benzersiz bahis kuponu bilgilerinin (bilet numarası ve web kodu) 
girilmesine izin verir ve tüm bahis kuponu bilgilerini ekrana getirir. 

myTicket uygulaması ve myTicket.cc ile biletlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde 
kontrol edin!



BetStore
BetStore, en popüler White-Label bahis sitesi olduğunu kanıtlamıştır. 

BetStore Özellikleri
• Süpervizör, yönetici ve oyuncu için basit ve hızlı kullanım
• Müşteri kartı desteği
• Mağazaların ve oyuncuların kolay oluşturulması
• Verimli bonus ve rollover yapılandırması 
• Tüm BetStore kullanıcıları için ayarlanmış kullanıcı hakları
• Oyuncular kayıt olurken herhangi bir kişisel bilgi vermek zorunda değildir
• İsteğinize göre BetStore'unuzun bireysel olarak özelleştirilmesi, düzeni ve tasarımı 
• Donanımınıza kurulum gerekmez - Web etki alanı yeterlidir

XLive Entegrasyon
XLive yalnızca terminaller ve kabul noktaları için mevcut değildir. Programlarımızın 
mevcut spor bahisleri veya oyunları web sitenize entegrasyonu basit, anlaşılır ve 
sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilir. 
 
Programlar, platformunuzda uygun bir şekilde bulunur ve kayıtlı müşterilerinizin 
programlarımızı kolayca aramasını ve hizmetlerimizden faydalanmasını sağlar.  

Pratik muhasebe araçları ve modern izleme programları, web sitenizde kayıtlı 
oyuncularınız tarafından yapılan tüm satış ve işlemleri programlarımız ile kolay ve 
net bir şekilde görüntüleyebilmenizi ve analiz etmenizi sağlar. Müşteri veritabanınız 
API entegrasyonundan etkilenmez.



SpaceBall7
SpaceBall7'nin Özellikleri
• Bingo modu: 7 top arasından seçiminizi yapın; sonraki çekiliş sırasında seçilen toplar ne 

kadar erken seçilirse, müşterinin kazancı o kadar yüksek olur
• Super7 modu: Çeşitli özel bahis alanlarından istenen seçimler
• Cazip kazanma oranları
• Renkli animasyonlu ve kolay kapsamlı çizim dizisi
• Rastgele meydana gelen bonus turları heyecanı ve kazanma şansını artırır
• Oyun türleri: tekli bahisler, özel bahisler, hızlı bahis, gelecek turlarda bahis
• Bireysel limit ayarları, terminal düzeyinde uygulanabilir ödeme oranının tanımı 

5Kicks
5Kick'in Özellikleri
• Sürdürülebilir eğlence ve kalıcı eğlence için gerçekçi bir şekilde sunulan ekip 

güçleri
• Çok çeşitli bahis seçenekleri ve özel bahisler
• Kapsamlı oyun akışı ve kolay çalıştırma araçları
• Çarpıcı animasyonlar ve grafik efektler
• Spor bahislerinin heyecanını sanal oyunların eğlencesi ve heyecanıyla birleştirin

Games
Genel bakış
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Müşteri kartı desteği
• Çoklu istasyon modu - tüm bağlı terminallerde bilet kontrolü ve ödeme
• İstasyon veya büyük ikramiye grupları başına büyük ikramiyeler. Bireysel veya 

tüm oyun uygulamaları için ayarlanabilir
• Tüm platformlarda aynı anda aynı tur / çekiliş

Keno 
Keno'nun Özellikleri
• Basit ve anlaşılır kullanıcı arayüzü 
• Tüm platformlarda tüm kullanıcılar için kolay kullanım
• Maksimum ve kalıcı oyun keyfi için hızlı oyun
• Rastgele sayı üretecine dayalı çekilişler, adil ve sürdürülebilir eğlenceyi garanti 

eder
• Özel bahis seçenekleri: Hızlı tüyo ve gelecek turlarda bahis

PokerBet 
PokerBet'in Özellikleri
• Sanal Texas Hold'Em turnuvalarının sonucuna bahis yapın
• Değişken sayıda oyuncuya sahip 3 farklı poker masası
• Bir veya birkaç masanın kazananına bahis yapın
• Eşsiz yeni bahis alanı:  Kazanan ele bahis yapın
• Tekli ve kombine bahisler mevcuttur
• Maksimum eğlence için basit ve net kullanım
• Bireysel limit ayarları, istasyon düzeyinde ödeme kotası tanımlaması yapılabilir 

XRaces 
XRaces'in Özellikleri
• Sırasıyla 6 veya 8 başlangıçlı köpek ve at yarışları
• Maksimum bahis keyfi için gerçek yarışlar
• Çok sayıda bahis alanı fırsatı: Kazanan, ikinci, sıra, tek/çift, alt/üst, Perfecta, 

Trifecta
• Birden fazla yarışın kombinasyonu (ör. köpek ve at yarışları dahil)
• Gelecekteki 5 yarışa kadar kombine edilebilir



CBCX; spor bahislerinde, canlı bahislerde ve oyun programlarında yüksek kaliteli konseptleri temsil eder. 
Bu piyasa sektöründe önde gelen sağlayıcılardan biri olarak, spor bahisleri endüstrisinde ön sıralarda yer 
alıyoruz. 

Son derece sofistike spor bahisleri, canlı bahisler ve oyun sistemlerini başarıyla sağlayan otuz yıla 
bakıldığında, CBCX, oyun içi ve maç öncesi spor bahislerinin tüm yönlerini kapsayan, her şeyi kapsayan spor 
bahis programı XLive'ı sunar. Ayrıca, CBCX program yelpazesi, XRaces, Keno, PokerBet, SpaceBall7 ve 5Kicks'i 
içeren oyun platformumuz Games'ten oluşmaktadır. 

4 kıtada 40'tan fazla ülkede bulunan şirketler, ürünlerimizin kalitesinden, hizmetimizin uzmanlığından ve 
sektördeki konumumuzdan yararlanmaktadır. Bu broşürle, CBCX ile ürün ve hizmetlerinin bahis ve oyun 
operasyonlarınıza nasıl değer kattığı konusunda size fikir ve izlenimler sağladığımızı umuyoruz. 

Felsefemiz, müşterilerimizin talep ve gereksinimlerini karşılamak ve onlara bahis operasyonlarının başarısı 
için yapıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmaktır. Bunu başarmak için, sistemlerimizin en yüksek ürün yeniliği 
ve bakım standardını sağlıyoruz.


