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Інструмент управління

Управління ризиками

MyTicket
Статус запитку квитка в додатку
Доступний у всьому світі:
IOS (App Store)
Android (Google Play Store)
Веб

До 300 сфер для кожної гри

CBCX - Aрхітектура

Мобільний додаток/

- Контроль зі сторони букмекерів CBCX

Веб

- Адміністративно-технічна підтримка
Фінансові звіти:
Звіт про прибутки
Звіт про продаж
Готівковий звіт

- Високий рівень доступності та масштабованості
- Заходи щодо запобігання відмивання грошей
- Виявлення шахрайських дій
- Уникнення фінансового тероризму

CWA
(Онлайн

Найповномасштабніша пропозиція
ставок наживо

адміністрування)

CSV завантаження
всіх фінансових звітів
Крос-платформне адміністрування
Управління ризиками
Загальна та гранульована конфігурація
Перелік квитків

29 мов
55 видів валюти

POS

Картка клієнта
Налаштування
аркушів квот

35.000 подій на місяць

Рахунки сканування
Whitelabel

Усі платформи

Пункт прийому
ставок з персоналом/
касиром

Огляд минулих конфігурацій

XLive - крос-платформне рішення
Сумісно з XLive CBCX представляє провідні живі і спортивні програми на ставки на ринку. Створений
у партнерстві з компанією bwin XLive пропонує додаткові заняття спортивними і живими ставками!
На додаток до найбільшої пропозиції ставок наживо, XLive також пропонує повну пропозицію
ставок перед матчем - XLive поєднує в собі всю програму спортивних і живих ставок в одному
додатку!
Безліч налаштувань та варіантів налаштування роблять продукт XLive індивідуальним продуктом
для спортивних ставок, який дозволяє вашим клієнтам зареєструватися в точці продажу, наприклад,
за допомогою індивідуальної картки лояльності, і дати свої поради легко і швидко. Крім того, гравці
можуть визначати свої улюблені ліги та команди так, щоб вони завжди відображалися у верхній
частині - так що ваші клієнти ніколи не пропустять гру своєї улюбленої команди!
З найширшим асортиментом спортивних ставок усіх видів з завжди актуальними шансами,
численними спеціальними і особливими ставками, максимальною безпекою завдяки детальному
інструменту управління ризиками та моніторингу, ви пропонуєте клієнтам унікальний досвід
спортивних і живих ставок для ваших роздрібних сторінок та веб-сайтів чи мобільних версій!

Уся статистика

Усі коефіцієнти

Усі платформи
Усі види спорту

Усі ліги

Усі команди

Усі платформи

Завдяки XLive, CBCX пропонує не тільки найповнішу програму ставок у грі, а й повну пропозицію
ставок на терміналах, пунктах підбору та веб-/мобільних додатках в одному матчі!

Усі види спорту

Усі ліги
Усі коефіцієнти
Усі команди

XLive
Особливості XLive
• Спортивні та живі ставки на до 35 000 спортивних заходів на місяць
• До 300 ділянок ставок на кожну подію
• eTournaments (Футбол, Баскетбол, Хокей із шайбою, ...)
• Доступний на всіх платформах - терміналах, системах магазинів, веб- / мобільних клієнтах
• Велика статистика ліги та команди
• Комплексне управління ризиками та моніторинг букмекерів CBCX з використанням сучасних
інструментів аналізу та оцінки
• Повна підтримка картки лояльності клієнтів, включаючи безпроблемну реєстрацію
• Аркуші, що налаштовуються для користувача
• Конфігурація ліг
• Банки, мульті-системи
• Режим багатостанцій
• Викуп квитків
• Отображение лайф-событий
• Список билетов и информация по счету в меню раздела "Карта клиента"
Найбільш комплексна спортивна ставка - всі види спорту, всі ліги, всі команди, вся
статистика, всі шанси!

Уся статистика

Переваги для гравця
• Збільшений дисплей - підвищена зручність завдяки
використанню двох 22-дюймових моніторів FullHD
• Відображення додаткових зон ставок
• Покращене відображення можливостей Games
• Додатково: самооплата NV20

Особливості самооплати NV200:
• Обробка необмеженої кількості банкнот
• Збір, перевірка та зберігання банкнот для вилучення коштів у майбутньому
• Ефективна, безпроблемна і швидка обробка виплат
• Видатна утилізація банкнот
• Максимальна безпека завдяки надійності та блокуванню

CBCX Термінал для приймання ставок
Термінал NT3HD дозволяє плавно та ефективно працювати у вашому магазині, зокрема у зв'язку
з карткою самостійної виплати, а Ваші клієнти можуть здійснювати всі операції безпосередньо з
депозиту на свій рахунок клієнта до виплати виграшів або кредитів безпосередньо на терміналі,
без обтяжування персоналу!
Термінали ставок з активацією картки клієнта та необхідним обладнанням для оплати / виходу
(наприклад, NV200) пропонують вашим клієнтам можливість здійснювати платежі та зняття готівки
безпосередньо на терміналі без залучення персоналу:
• Внесену на терміналі готівку буде безпосередньо і відразу зараховано на рахунок клієнта
• Виплати здійснюються також на терміналі - потрібна сума для вилати буде знята з рахунку клієнта
і видана безпосередньо з діспенсена терміналу готівкою.
Виграшні ставки кредитуються негайно на баланс рахунку на картці клієнта і негайно доступні для
подальшого оподаткування ставок.
Особливості продукції
• 2 монітори FullHD 22“ з розширенням 16:9 (один з яких тач-скрін)
• Сучасний дизайн, стабільний металевий корпус
• Простий доступ до важливих компонентів терміналу
• Додатково: диспенсер для виплати готівки NV200
• Підтримує усі програми CBCX

Технічні дані:
2 x 22" монітори, один з них ELO Touch Screen | Валідатор монет RM5 ccTalk | Зчитувач банкнот NV10 ccTalk | Лазерний сканер штрих-кодів |
Термопринтер Star TSP-100 USB 80мм | Cистема Windows 10 IoT | Процесор Intel Dual Core | 4 Гб оперативної пам'яті | HDD 120Гб | Gigabit Ethernet
| до 4 додаткових зовнішніх телевізорів | Система смарт-карт RFID для біллінгу | додатково: Розумна система виплат Розміри: 170см x 57см x 45см
(висота x Ширина x Довжина) | Вага 65кг | Вага 65кг

Включено в доставку:
• Термінал QuickBET, включаючи FullHD 16:9 22" ELO
сенсорний екран і вбудований сканер
• Бездротова клавіатура
• Принтер USB або мережевий чек
• Wi-Fi увімкнено

Касова система CBCX
Особливості продукції
• Сучасне управління ризиками, широкі та перевірені системи моніторингу
• Досвід більш ніж 3 десятиліть успішної букмекерської діяльності
• Підтримка всієї програмної палітри CBCX
• Широкі можливості застосування, численні можливості для ставок, проста робота, швидка обробка
• Конфігурація XLive листів квот
• Конфігурація XLive Scan-Schein
• Ідеальне рішення для того, щоб зробити ваш бізнес на ставки ще вигіднішим

Технічні дані:
TFT або ELO сенсорний екран | Cканер штрих-кодів | Star TSP-100 USB Термопринтер
80мм | Windows 10 IoT | Процесор Intel Dual Core | 4 Гб оперативної пам'яті | HDD 120 Гб |
Підключення Gigabit Ethernet | для до 6 додаткових екранiв/монiторiв

Термінал quickBET
Інноваційне рішення терміналу quickBET дозволяє забезпечити весь спектр програм
CBCX звичайною якістю навіть у найменших місцях.
Завдяки quickBET ви можете запропонувати своїм клієнтам на вибір - робити ставки у
нашому додатку XLive та/або ставки на віртуальній ігровій платформи Games. Сучасні
компоненти та зручне керування забезпечують безперебійну роботу вашого магазину
ставок!

Технічні дані:
1 x 22" монітор | Лазерний сканер штрих-кодів | Термопринтер Star TSP-100 USB | Windows 10 IoT
| Intel Dual Core процесор | 4 Гб оперативної пам'яті | 120 Гб SSD | Підключення Gigabit Ethernet /
WLAN для 3 додаткових телевізорів Розміри (з підставкою): висота 44см | Ширина 56,5 см | Довжина
29см | Вага 17кг

myTicket

Картка клієнта

myTicket App можна безкоштовно завантажити з App Store і Google Play Store!

Карта лояльності CBCX визначає особисту картку користувача для всіх CBCX-пропозицій на різних
платформах - роздрібних, веб-сторінках, мобільних.

myTicket дозволяє користувачам наших програм перевіряти поточний стан своїх
квитків онлайн на myticket.cc, а також у вільному додатку myTicket!
Використовуйте додаток myTicket на смартфонах і планшетних ПК, щоб сканувати
штрих-код квитків, щоб отримати всі релевантні деталі квитка і поточний статус
квитка. Окрім того, є список доступних нещодавно запрошених ставок: гравець
отримує історію своїх ставок!
Ввівши номер коду білетів на сайті myticket.cc, користувач також отримує всі
деталі квитків у веб-браузерах просто підготовленим способом.
myTicket дозволяє швидко і легко перевіряти платіжні картки - переглядайте
статус ваших XLive і ігор в будь-який час на різних платформах!

Картка лояльності містить усі відповідні дані гравця (дані для входу/входу, поточний доступний
кредит, історія транзакцій, додатково: ім'я та/або фотографія гравця) і дозволяє вашим клієнтам
використовувати всі свої унікальні та особисті дані для входу для реєстрації в балах!
Окрім того, картка клієнта надає безліч додаткових випадків використання:
• Переказ кредиту безпосередньо в терміналі на рахунок гравця (депозит грошових коштів)
• Оплата кредитної картки клієнта безпосередньо в терміналі (оплата готівкою, обов'язкова умова:
NV200)
• Перерахування кредиту передплаченої картки CBCX на рахунок користувача як додатковий
безготівковий спосіб оплати
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XLive інтеграція

BetStore

XLive доступний не тільки для терміналів, а і для пунктів збору. Інтеграція
наших програм у існуючий веб-сайт спортивних ставок або ігор є простою,
зрозумілою і стабільною.

BetStore - одне з найпопулярніших рішень для платформ whitelabel!

Програми розміщуються на вашому сайті чітко і легко, щоб зробити їх
максимально зручними для зареєстрованих користувачів для доступу до
наших програм і якнайшвидшого їх виведення на вибрані продукти.
Практичні інструменти білінгу та найсучасніші програми моніторингу
дозволяють зручно та легко переглядати та аналізувати всі продажі та
транзакції, які зареєстрували існуючі гравці на вашому сайті через наші
програми. Ваша база даних клієнтів залишається незайманою інтеграцією API!

Особливості BetStore
• Легка та швидка робота для підтримки контроля, адміністратора та гравця
• Підтримка картки клієнта
• Легке створення магазинів і гравців
• Ефективні налаштування бонусів/перекидань
• Рівність користувацьких прав для всіх користувачів BetStore
• При реєстрації гравці не повинні розкривати особисту інформацію
• Індивідуальний план та дизайн вашого BetStore відповідно до Ваших вимог та побажань
• Немає достатньої установки на апаратному забезпеченні - Веб-домен

Games

Keno

Огляд
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Підтримка картки лояльності
• Режим багатостанцій - запит і оплата квитків на всі призначені точки
продажу
• Джекпот на одну станцию или Джекпот-Группа. Можно установить на одну
игру или на группу игр.
• Идентичный раунд/тираж в одно и то же время на всех платформах.

Особливості Keno
• Просте і зрозуміле користування
• Простота роботи для всіх користувачів на всіх платформах
• Швидкий геймплей для максимально можливого і тривалого ігрового
задоволення
• Генератор випадкових чисел гарантує чесну та якісну гру
• Особливі налаштування: швидка ставка і ставки на декілька раундів

5Kicks
Особливості 5Kicks
• Реалістичні сильні сторони для розваги та постійного задоволення
• Велика кількість областей ставок і порад
• Зрозуміла гра
• Приголомшливі анімації та графічні ефекти
• Азарт спортивних ставок поєднується з розвагою віртуальних ігор

PokerBet
Особливості PokerBet
• Ставки на результат віртуальних турнірів Texas Hold'Em
• 3 різних столу покеру зі змінною кількістю гравців
• Ставка на переможця однієї або декількох таблиць
• Унікальний новий ринок: ставка на виграшну комбінацію
• Доступні однинарні та комбіновані ставки
• Проста і зрозуміла операція для максимального розваги
• Індивідуальні налаштування лімітів, визначення коефіцієнта виплат на рівні
станції можливо

SpaceBall7

XRaces

Особливості SpaceBall7
• Режим Бінго: вибір із 7 куль - чим раніше випадуть вибрані кулі, тим більший буде
Ваш виграш
• Режим Super7: виберіть потрібні поради з різних доступних спеціальних областей
ставок
• Привабливі ставки прибутку
• Барвиста, легка для виконання послідовність відстеження куль
• Випадкові бонусні раунди для збільшення хвилювання та шансів на перемогу
• Індивідуальні налаштування лімітів, визначення коефіцієнта виплат на рівні станції
можливо
• Індивідуальні налаштування лімітів, визначення коефіцієнта виплат на рівні станції
можливо

Особливості XRaces
• Перегони коней і собак з 6 або 8 стартерами
• Справжні гонки для максимально можливого задоволення
• Численні зони ставок: ставка на випадок, ставка, яка стає другою, парною/
непарною, більше/меньше, Perfecta, Trifecta
• Поєднання декількох перегонів та/або менеджерів перегонів
• Комбінуйте до 5 майбутніх перегонів будь-якого менеджера гонки

CBCX виступає за високоякісні спортивні ставки, живі ставки та ігрові концепції. Як одна з перших
компаній у цьому сегменті ринку, ми беремо провідну роль у цій галузі.
CBCX має більш ніж тридцятирічний досвід роботи в якості провайдера передових спортивних ставок
і ігрових систем. У фокусі портфоліо нашої пропозиції є наша програма на спортивні ставки XLive, яка
включає в себе повну пропозицію ставок у грі та перед матчем. Крім того, CBCX пропонує незалежну
віртуальну платформу для ставок з додатками Keno, PokerBet, XRaces, SpaceBall7, 5Kicks.
Будучи надійним і компетентним партнером постачальників у більш ніж 40 країнах на 4 континентах,
CBCX пропонує якість, ноу-хау і постійність, а також гарантує компаніям наші продукти та послуги з
кількісним успіхом.
Наша філософія полягає в тому, щоб перевищувати потреби та бажання компаній, а також
забезпечувати креативні та стабільні рішення для вашого бізнесу. Щоб забезпечити це, ми
забезпечуємо найвищий стандарт з точки зору інноваційної діяльності та обслуговування існуючих
систем.

