
4020 Linz  |  Industriezeile 35  |  Austria 
phone: +43.732.681.666 - 0  | partner@cbc-x.com   |  www.cbc-x.com

  Cá cược thể thao trực tuyến - Made in Austria

2023
2023
2023



Thẻ khách hàng

Máy rút tiền

Tùy chọn Whitelabel

Công cụ quản lý

Thẻ khách hàng

Player Management

Tích hợp XLive trên các trang web / nền tảng hiện có

Payment administration

Tùy chọn Whitelabel

3rd party provider integration

Marketing tools/XML feed

Content Management System

XLivemobile
Web XLive

XLivemobile
Web XLive

Tình trạng vé trong ứng dụng

Có sẵn trên toàn thế giới cho: 
IOS (App Store) 

Android (Google Play)
Web

Quản trị trên tất cả các nền tảng

Quản lý rủi ro

Lịch sử cấu hình

Danh sách vé

Cấu hình cài đặt chung/ cài đặt chi tiết

Tất cả các báo cáo có 
sẵn để tải xuống CSV

Báo cáo - theo dõi các giao dịch: 
Báo cáo lợi nhuận 
Báo cáo doanh thu 
Báo cáo tiền mặt

Thẻ khách hàng

Bảng tỷ lệ cược có thể tùy 
chỉnh (Cửa hàng cá cược)

Quét phiếu cược

Tùy chọn Whitelabel

Cấu trúc của CBCX
- Chuyên gia giám sát cá cược

- Hỗ trợ hành chính và kỹ thuật

- Tính khả dụng cao và khả năng mở rộng

- AML (Chống rửa tiền)

- Phát hiện gian lận

- CFT (Chống tài trợ khủng bố)

MyTicket
Ứng dụng di động / Web

Cửa 
hàng / 

POS
Điểm chấp nhận đặt 
cược với nhân viên 

điều hành / thủ 
quỹ

Chương trình ưu đãi cá cược trực tuyến 
lớn nhất

40000 sự kiện / tháng

Lên đến 350 khu vực cá cược mỗi trò chơi

Quản lý rủi ro và gian lận

31 ngôn ngữ
67 loại tiền tệ

Cá cược trên kênh 
Omni

CWA
(Quản trị web CBCX)

Mobil/
Web

CBCX BetStore & 
Website bên ngoài

BXP 
Betting Platform

Thiết bị 
đầu cuối 

(SSBT)
Thiết bị đầu cuối cá 

cược tự động
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XLive – Giải pháp đa nền tảng 
Được hợp tác độc quyền với bwin, XLive là một ứng dụng cá cược thể thao trước trận đấu và được tích 
hợp hoàn toàn tự động. Có sẵn cho cả hoạt động bán lẻ và kinh doanh dựa trên web / di động, XLive 
cung cấp nội dung cơ bản cho hoạt động cá cược của bạn thành công và an toàn! 

Với vô số tuỳ chọn cài đặt và điều chỉnh, XLive giúp khách hàng của bạn dễ dàng và thuận tiện đặt cược 
bằng Thẻ thành viên, theo dõi và lưu trữ tất cả các giao dịch. Ngoài ra, người chơi có thể xác định các giải 
đấu và sự kiện yêu thích của mình mọi lúc trên thanh hiển thị trên cùng. Do đó, khách hàng của bạn sẽ 
không phải bỏ lỡ bất kì chương trình cá cược yêu thích nào! 

Bất kể là bạn đang điều hành cửa hàng cá cược POS, mạng lưới thiết bị đầu cuối hay đang làm việc trong 
lĩnh vực kinh doanh cá cược trực tuyến, XLive là giải pháp hoàn hảo nhằm mang lại niềm vui cá cược lâu 
dài cho khách hàng và đem đến thành công cho chính công việc kinh doanh của bạn! 

Tất cả các môn thể thao

Tất cả các giải đấu
Tất cả các đội

Tất cả tỷ lệ cá cượcTất cả các số liệu thống kê

Tất cả các nền tảng



www.betstore.at

XLive
Với XLive, CBCX không chỉ cung cấp chương trình cá cược thể thao toàn diện nhất mà còn là phạm 
vi đặt cược trước trận đấu hoàn chỉnh cho các thiết bị đầu cuối, hệ thống POS hay web / di động trên 
cùng một ứng dụng! 

Các tính năng của XLive
•Chương trình cá cược thể thao với hơn 40000 sự kiện trước và trong trận đấu mỗi tháng
• Lên đến 350 khu vực cá cược cho mỗi trò chơi (kết hợp trước và trong trận đấu)
• Adjustable risk settings for all sports and leagues
• Customizable Multi Bonus
• Swipe gestures for easy and swift navigation
• Quản lý và giám sát rủi ro toàn diện
• Hỗ trợ đầy đủ các tính năng quản lý Thẻ thành viên, bao gồm đăng nhập liền mạch
• Cross-platform look and feel
• Multi-feed support
• Bảng tỷ lệ cược tùy chỉnh
• Ngân hàng, đa hệ thống
• Chế độ đa trạm
• Mua lại vé (Cash Out)
• Chỉ báo khả dụng trong khi chơi
• Convenient navigation through sports, leagues and statistics
• Danh sách vé và sao kê tài khoản trong mục Thẻ khách hàng thân thiết
• Cá cược đa kênh (Omni-Channel) - có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ, web và di động  

Ưu đãi cực lớn cho hoạt động cá cược - đối với tất cả các môn thể thao, tất cả các giải đấu, tất cả 
các đội, tất cả các số liệu thống kê, tất cả các tỷ lệ cá cược!

Tất cả các môn thể thao

Tất cả các giải đấu

Tất cả các đội

Tất cả tỷ lệ cá cược

Multi bonus

Tất cả các số liệu thống kê

Tất cả các nền tảng



Betting Plattform BXP 
Your unique bespoke sports betting and gambling platform! 

Our betting and gaming platform solution BXP allows you to run your own individual online betting 
platform. The complete XLive pre-match and in-play betting content, a huge variety of 3rd party 
provider integration possibilities (payment provider, gambling platforms,…) and the complete range of 
administrative means make BXP the perfect online betting and gaming platform. 
From initial player registration, a wide array of player management and marketing tools to the biggest 
possible sports betting and gaming offer, BXP provides you with the ultimate betting and gaming 
experience!

Functionalities:
• Player management – player information, player login and transaction history, responsible gaming 

information (limits, restrictions)
• Payment administration – transaction tracking per player and per payment method
• Marketing tools – player lists, bonus management, optional: XML feed
• Reporting – player reports, payment reports, bonus reports 
• Content Management System – localization (multi-language) 

Features for players:
• Wide range of betting and gaming options
• Full set of transaction history
• Easy and safe management of payments
• Safe administration of personal data
• Language and odds format selection options
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Thiết bị đầu cuối cá cược CBCX 
Kết hợp NV200 với chức năng Thẻ thành viên giúp việc kinh doanh cá cược của bạn hoạt động trơn tru 
và hiệu quả hơn - bắt đầu bằng việc gửi tiền vào tài khoản khách hàng cho đến khi đặt cược và rút tiền 
từ Thẻ thành viên, tất cả các giao dịch trên đều có thể được thực hiện trực tiếp trên thiết bị đầu cuối - 
không cần đến sự hỗ trợ của nhân sự! 

Thiết bị đầu cuối cá cược với NV200 và việc kích hoạt thẻ thành viên cung cấp cho khách hàng của bạn 
cơ hội gửi tiền nhanh chóng và trực tiếp rút tiền mặt:
• Tiền gửi trên thiết bị đầu cuối được tự động thêm vào tài khoản của khách hàng
• Việc rút tiền cũng được thao tác trên thiết bị đầu cuối - số tiền mong muốn sẽ được khấu trừ từ tài 

khoản của khách hàng và được rút ra trên các thiết bị đầu cuối 

Tất cả tiền thắng được thêm vào số dư tài khoản trên Thẻ thành viên ngay lập tức và có sẵn cho các vị trí 
đặt cược tiếp theo trong vài giây.

Tính năng của sản phẩm
• 2 màn hình FullHD 22” với độ phân giải 16:9 (Elo Touch)
• Thiết kế hiện đại, vỏ kim loại nguyên khối
• Dễ dàng truy cập vào các mục thiết yếu của thiết bị 
• Tùy chọn: Hệ thống thanh toán thông minh NV200 
• Optional: Terminal case branding
• Hỗ trợ toàn bộ danh mục ứng dụng CBCX 

Lợi thế cho người chơi
• Trải nghiệm cá cược tốt hơn với màn hình 22” FullHD
• Hiển thị bổ sung các khu vực cá cược khác
• Cải thiện hiển thị các tính năng của Trò chơi
• Tùy chọn: Hệ thống thanh toán thông minh NV200

Các tính năng của Hệ thống thanh toán thông minh: 

• Xử lý không giới hạn số lượng tiền
• Thu thập, xác thực và lưu trữ tiền cho việc rút tiền trong tương lai
• Xử lý thanh toán hiệu quả, không gặp sự cố và nhanh chóng
• Xử lý hiệu quả các thủ tục xuất chi trực tiếp
• Bảo mật tối đa - Hệ thống thanh toán thông minh nhờ thiết bị khoá và tự an toàn

Thông số kỹ thuật: 
2 màn hình 22“, trong đó 1 màn hình cảm ứng ELO | Máy quét mã vạch | Máy nhận tiền xu RM5 HD ccTalk | Đầu đọc tiền giấy NV10 ccTalk hoặc Hệ thống 
thanh toán thông minh với máy quét mã vạch NV200 CCD | Máy in hoá đơn Star TSP-100 USB 80mm | Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4GB RAM 
| 120GB SSD | Gigabit Ethernet | Kết nối thêm tối đa 4 TV bên ngoài | Hệ thống thẻ thông minh RFID để thanh toán | Đặc điểm kỹ thuật: 170 x 57 x 45 
(HxWxD, cm) | Trọng lượng 65kg



Thẻ khách hàng

Máy rút tiền

Tùy chọn Whitelabel

Công cụ quản lý

Thiết bị 
đầu cuối 

(SSBT)
Thiết bị đầu cuối cá 

cược tự động

Tình trạng vé trong ứng dụng

Có sẵn trên toàn thế giới cho: 
IOS (App Store) 
Android (Google Play)
Web

MyTicket
Ứng dụng di động / Web

Thẻ khách hàng

Bảng tỷ lệ cược có thể tùy 
chỉnh (Cửa hàng cá cược)

Quét phiếu cược

Tùy chọn Whitelabel

Cửa hàng / 
POS

Điểm chấp nhận đặt 
cược với nhân viên 
điều hành / thủ quỹ

Quản trị trên tất cả các nền tảng

Quản lý rủi ro

Lịch sử cấu hình

Danh sách vé

Cấu hình cài đặt chung/ cài đặt chi tiết

Tất cả các báo cáo có 
sẵn để tải xuống CSV
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Thẻ khách hàng

Tích hợp XLive trên các trang web / nền tảng hiện có

Tùy chọn Whitelabel

XLivemobile
Web XLive

Mobil/
Web

CBCX BetStore & 
Website bên ngoài

Cấu trúc của CBCX
- Chuyên gia giám sát cá cược

- Hỗ trợ hành chính và kỹ thuật

- Tính khả dụng cao và khả năng mở rộng

- AML (Chống rửa tiền)

- Phát hiện gian lận

- CFT (Chống tài trợ khủng bố)



Thiết bị đầu cuối quickBET
Giải pháp thiết bị đầu cuối sáng tạo quickBET cho phép bạn cung cấp toàn bộ phạm vi 
chương trình của nhà cái CBCX với chất lượng tốt, ngay cả trong không gian nhỏ nhất. 
  
Với quickBET, bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình sản phẩm về chương trình cá 
cược trực tuyến XLive và các nền tảng game thực tế ảo. Component hiện đại và xử lý đơn 
giản đảm bảo vận hành trơn tru hoạt động cá cược của bạn! 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

• Thiết bị đầu cuối quickBET bao gồm màn hình 16:9 22“ 
FullHD, ELO Touch và máy quét tích hợp

• Bàn phím không dây
• Máy in vé
• WiFi

Hệ thống chi nhánh/ POS 
Chi nhánh - Tính năng của sản phẩm 

• Quản lý rủi ro theo phương thức hiện đại, hệ thống giám sát toàn diện và đã được kiểm chứng
• Hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp cá cược
• Hỗ trợ toàn bộ phạm vi trò chơi và cá cược tại nhà cái CBCX
• Lĩnh vực ứng dụng rộng rãi, nhiều cơ hội đặt cược, vận hành đơn giản, giao dịch nhanh chóng
• Cấu hình bảng lẻ
• Cấu hình quét phiếu cược
• Giải pháp hoàn hảo giúp việc cá cược của bạn đạt nhiều lợi nhuận hơn 

Thông số kỹ thuật:
Màn hình cảm ứng TFT hoặc ELO | Máy quét mã vạch | Máy in hoá đơn Star TSP-100 USB 
80mm | Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4GB RAM | 120GB SATA HDD | Gigabit 
Ethernet | Tùy chọn kết nối cho tối đa 6 màn hình / TV bổ sung 

Thông số kỹ thuật:
1 màn hình cảm ứng ELO 22” FullHD | Máy quét mã vạch CCD | Máy in hoá đơn Star TSP-100 USB 80mm 
| Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4GB RAM | 120 GB SSD | Gigabet Ethernet / WiFi | Có thể kết nối 
thêm tới 3 màn hình/TV | Kích thước có đế: 44 x 56.5 x 29 (HxWxD, cm), trọng lượng: 17kg | Kích thước 
không đế: 35.5 x 56.5 x 12 (HxWxD, cm), trọng lượng: 12kg
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Thẻ khách hàng
Thẻ thành viên cho phép người dùng sử dụng ứng dụng trên tất cả các nền tảng có sẵn - Hãy trở thành 
thành viên của nhà cái CBCX để tận hưởng niềm vui cá cược của bạn!

Thẻ thành viên chứa tất cả dữ liệu người chơi có liên quan (thông tin đăng ký, số dư tài khoản hiện tại, 
lịch sử giao dịch; tùy chọn: tên và / hoặc ảnh của người chơi) và cho phép khách hàng của bạn đăng 
nhập bằng số thẻ thành viên duy nhất của họ trên bất kỳ đơn vị bán lẻ và web / di động được chỉ định !

Trên hết, Thẻ thành viên cung cấp nhiều tính năng bổ sung:
• Nạp tiền trực tiếp từ đơn vị bán lẻ lên tài khoản người dùng (tiền mặt)
• Rút tiền trực tiếp từ Thẻ thành viên trên thiết bị đầu cuối (rút tiền mặt; yêu cầu NV200)
• Việc nạp tiền mặt trên các thẻ trả trước CBCX vào tài khoản người dùng được xem như một phương 

thức thanh toán miễn phí

myTicket
Tải xuống ứng dụng myTicket miễn phí trên App Store và Google Play!

myTicket cho phép người dùng khôi phục trạng thái của viêc đặt cược XLive và Game 
phiếu đặt cược trực tuyến thông qua ứng dụng myTicket hoặc trên myTicket.cc! 

Sử dụng ứng dụng myTicket trên thiết bị di động của bạn để quét mã vạch phiếu cược 
và để cập nhật liên tục tất cả thông tin về phiếu cược và trạng thái vé hiện tại. Ngoài ra, 
danh sách các phiếu đặt cược gần đây cho phép người dùng xem lại lịch sử đặt cược 
của mình. 

myTicket.cc cho phép nhập thông tin xác thực phiếu cược duy nhất (số vé và mã web) 
và hiển thị tất cả thông tin phiếu đặt cược. 

Kiểm tra vé của bạn mọi nơi mọi lúc với ứng dụng myTicket và myTicket.cc!



Đặt cược
BetStore là một trong những giải pháp phổ biến nhất cho nền tảng Nhãn trắng Whitelabel. 

Các tính năng của BetStore
• Xử lý đơn giản và nhanh chóng
• Hỗ trợ thành viên
• Quản trị dễ dàng các hoạt động tại chỗ
• Cấu hình thưởng / tái đầu tư hiệu quả 
• Quyền riêng tư
• Người chơi KHÔNG phải nhập dữ liệu cá nhân
• Bố cục và thiết kế riêng BetStore theo thông số kỹ thuật và mong muốn của bạn 
• Không cần cài đặt trên Hardware - tên miền Web là đủ

Tích hợp XLive
XLive không chỉ có sẵn cho các thiết bị đầu cuối và các điểm chấp nhận. Việc tích 
hợp các chương trình của chúng tôi trên trang web cá cược thể thao hiện tại diễn 
ra một cách đơn giản, dễ hiểu và thuận tiện. 
 
Các chương trình được cài đặt một cách dễ dàng trên nền tảng của bạn, cho phép 
khách hàng đã đăng ký dễ dàng truy cập vào các chương trình cũng như tận 
hưởng các dịch vụ của chúng tôi.  

Các công cụ thanh toán thực tế và các chương trình giám sát hiện đại cho phép 
bạn theo dõi các hoạt động và giao dịch của người chơi, cung cấp cho bạn tất cả 
các số liệu thống kê cần thiết và cấp quyền truy tìm trách nhiệm của tất cả các giao 
dịch cá cược một cách dễ dàng thông qua những chương trình của chúng tôi.



SpaceBall7
Các tính năng của SpaceBall 7
• Chế độ chơi Bingo: lựa chọn 7 quả bóng - những quả bóng được chọn càng sớm được rút 

ra trong lần rút thăm tiếp theo, số tiền thắng càng cao
• Chế độ Super7: Lựa chọn lời khuyên hữu ích từ các khu vực cá cược đặc biệt khác nhau
• Tỷ lệ đặt cược hấp dẫn
• Trình tự rút thăm đầy màu sắc và dễ thực hiện
• Vòng quay thưởng ngẫu nhiên nhằm tăng tính căng thẳng và cơ hội chiến thắng
• Các loại đặt cược: cược đơn, cược đặc biệt, tip nhanh, cược vào các vòng đấu sắp tới
• Cài đặt giới hạn riêng, định nghĩa về tỷ lệ rút tiền khả thi tại các trạm thiết bị đầu cuối 

5Kicks
Các tính năng của 5Kicks
• Mô tả những thế mạnh thực tế của đội giúp niềm vui cá cược của bạn được 

trọn vẹn
• Số lượng lớn các khu vực cá cược và đặt cược đặc biệt
• Quá trình chơi game luôn được suôn sẻ và cách thức hoạt động dễ dàng
• Thiết kế đồ họa và hoạt hình hấp dẫn
• Sự hồi hộp của các cuộc cá cược thể thao được kết hợp với tính giải trí của các 

trò chơi thực tế ảo!

Games
Tổng quát
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Hỗ trợ thành viên
• Chế độ nhiều trạm - kiểm tra vé và thanh toán trên tất cả các trạm trực thuộc
• Giải đặc biệt tại mỗi trạm cá cược hoặc giải đặc biệt theo nhóm - có thể điều 

chỉnh cho các ứng dụng cá nhân hoặc trên tất cả các trò chơi
• Vòng đấu / lượt rút thăm giống hệt nhau cùng một lúc, trên tất cả các nền tảng

Keno 
Các tính năng của Keno
• Giao diện người dùng đơn giản và dễ hiểu 
• Hoạt động dễ dàng cho cả người vận hành và người chơi
• Diễn biến trận đấu nhanh giúp niềm vui cá cược được trọn vẹn
• Việc rút thăm dựa trên một trình tạo số ngẫu nhiên, đảm bảo hoạt động cá cược 

công bằng và bền vững
• Tùy chọn đặt cược đặc biệt: Quicktip, đặt cược vào nhiều vòng

PokerBet 
Các tính năng của PokerBet
• Đặt cược vào kết quả của các giải đấu Texas Hold'Em
• 3 bảng khác nhau với số lượng người chơi khác nhau
• Đặt cược cho người thắng cuộc trong một hoặc nhiều vòng đấu
• Lĩnh vực cá cược độc đáo: Bộ 5 lá bài đẹp nhất
• Cược đơn và cược xiên
• Xử lý đơn giản và thuận tiện giúp niềm vui cá cược bất tận!
• Cài đặt giới hạn riêng, định nghĩa về tỷ lệ rút tiền khả thi tại các trạm thiết bị 

đầu cuối 

XRaces 
Các tính năng của XRaces
• Đua chó và đua ngựa tương ứng 6 hoặc 8 đấu thủ cho mỗi cuộc đua
• Những cuộc đua thực sự cho niềm vui cá cược không giới hạn!
• Nhiều khu vực đặt cược, như đặt cược cho người chiến thắng, á quân, địa điểm, 

lẻ / chẵn, dưới / trên, Perfecta, Trifecta
• Sự kết hợp của nhiều cuộc đua (ví dụ: các cuộc đua chó và đua ngựa)
• Có thể kết hợp tối đa 5 cuộc đua trong lần đặt cược tiếp theo



CBCX là viết tắt của các khái niệm về cá cược thể thao, cá cược trực tuyến và các chương trình trò chơi chất 
lượng cao. Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong phân khúc thị trường này, chúng tôi đang 
chiếm vị trí hàng đầu trong ngành cá cược thể thao. 

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, CBCX là nhà cung cấp hệ thống cá cược thể thao trực tuyến phát triển hàng 
đầu. Chúng tôi cung cấp chương trình cá cược thể thao trên ứng dụng XLive, bao gồm tất cả các khía cạnh 
của cá cược thể thao trong trận đấu và trước trận đấu. Ngoài ra, CBCX cung cấp một nền tảng cá cược ảo với 
các ứng dụng Keno, PokerBet, XRaces, SpaceBall7, 5Kicks. 

Là đối tác đáng tin cậy và có thẩm quyền của các nhà cung cấp tại hơn 40 quốc gia trên bốn châu lục, CBCX 
cung cấp chất lượng, bí quyết và vị trí nên đặt cược và đảm bảo thành công với các sản phẩm và dịch vụ của 
chúng tôi. 

Triết lý của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp cho họ các giải pháp sáng tạo và bền 
vững, nhằm giúp họ đạt được thành công trong hoạt động cá cược. Để làm được điều này, chúng tôi đảm 
bảo tiêu chuẩn cao nhất về đổi mới sản phẩm và bảo trì hệ thống.


