Online systeem

Het bedrijf
CasinoFlex Systems International is in 2015 opgericht met als doel een casino management systeem te
ontwikkelen dat dusdanig flexibel is dat het gebruikt kan worden in elk casino in elk land, gebruikmakend van de laatste technologie en opgebouwd in modules.
Daarnaast kan het systeem volledig worden aangepast naar wens van de klant. Op deze manier krijgt de
klant het management systeem dat hij nodig heeft en niet een systeem waarvan de fabrikant denkt dat
de klant het nodig heeft.

De oprichters van CasinoFlex Systems hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van systemen
voor internationale casino's en fabrikanten, door hun casino ervaring begrijpen ze wat de klant nodig
heeft.

Het product
Onze zelf ontwikkelde interface biedt de mogelijkheid om alle automaten en diverse rand apparatuur
aan te sluiten op ons systeem.
Ons systeem bestaat uit verschillende modules waarbij onze ervaring in competitieve markten leidend
is geweest voor de ontwikkeling..
•
•
•
•
•

Accounting (boekhouding en analyse)
Marketing (real-time volgen van spelers en belonen met loyaliteitsbonussen)
Jackpots
Cashless TouchPay (gebruikmakend van RFID technologie)
CasinoFlex Systems app (resultaten bekijken via een gebruikersvriendelijke app)

Contact informatie
CasinoFlex Systems International

ul. Golo Bardo 5
1407 Sofia
BULGARIJE
www.casinoflexsystems.com
sales@casinoflexsystems.com
+31 (0) 6 28 189 520

Het CasinoFlex systeem is een management systeem voor speelautomaten dat de informatie uit de
speelautomaat opvraagt via onder andere het VAN protocol.
De door CasinoFlex Systems zelf ontwikkelde en ontworpen interface wordt in elke speelautomaat geïnstalleerd, deze interface verzamelt alle gegevens die worden opgeslagen op een centrale server.

De gegevens worden hier verwerkt om vervolgens in een gewenst format te worden weergegeven en gebruikt. Deze gegevens vormen de
basis voor alle andere modules zoals accounting, jackpots, het speler
loyaliteits programma en TouchPay.

Ook is er de mogelijkheid om een kleuren display te installeren in de
speelautomaat waardoor het mogelijk is om de speler te informeren over
bepaalde marketing acties of persoonlijke boodschappen.

Een aantal van de functionaliteiten van het systeem.
•
•
•
•
•
•

Resultaat berekening (real-time en dagelijks)
Controle uitbetalingen
Dag afrekening
Prestatie speelautomaten analyse
Real-time informatie (spelers, veiligheid, resultaten)
Op maat gemaakte rapporten voor de verschillende interne afdelingen en overheidsinstanties
(Ministerie van Financiën)

CasinoFlex Systems biedt verschillende soorten jackpots aan, zoals
multi-level jackpots of jackpots die gedurende een bepaalde tijd van
de dag vallen.
Ook behoort een jackpot waar meerdere locaties aan meedoen tot
de mogelijkheden.

Met het loyaliteitsprogramma kunnen spelers punten verzamelen gedurende het spelen. Deze punten
zijn inwisselbaar tegen geld op de speelautomaat of door het casino aangeboden items.
De module geeft ook de mogelijkheid om spelers en hun
gedrag te analyseren en te volgen. Hier zijn verschillende rapporten mogelijk waarop de marketing doelgericht
kan worden afgestemd.
Een voorwaarde voor het installeren van het loyaliteitsprogramma is dat de TouchPay module wordt geïnstalleerd.

De CasinoFlex Systems TouchPay module is een efficiënte manier om spelers zonder contant geld te laten spelen in het casino.
Deze RFID technologie heeft verschillende voordelen, zoals het ontbreken
van contant geld in de speelzaal, gebruikersvriendelijkheid voor de speler
en het elimineren van het grootste gedeelte van de munten. TouchPay kan
ook hybride worden gebruikt zodat de speler zelf kan beslissen of hij met
munten wil spelen of met een TouchPay kaart of token.

De hardware voor de TouchPay module is simpel te installeren door de TouchPay sensor op de machine
te monteren. De TouchPay module is aan te sluiten op de bestaande interface, dus het is ook mogelijk in
een later stadium TouchPay toe te voegen aan een bestaand systeem.
Door middel van een gekleurde verlichte ring in de module, kan de speler eenvoudig zien of de transactie succesvol is afgerond (geld met kaart op de automaat zetten en geld van de automaat op de kaart
zetten).
TouchPay kan zowel met een RFID kaart als met een player token worden aangeboden en gebruikt.

De CasinoFlex System app (beschikbaar voor Android and iOS) geeft de mogelijkheid om ook op afstand
op de hoogte te blijven van wat er in het casino gebeurt (real time resultaten, jackpots etc).
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