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HET STARTSIGNAAL.
De overwinning van DS Virtual Gaming begon met de introductie in 2003 van 

DS Software GmbH in Ansfelden, Opper-Oostenrijk, die onmiddellijk indruk 

maakte met zijn grote toewijding en nieuwe ideeën. Tegenwoordig is het een 

begrip met een sterke naamsbekendheid bij talloze gokwinkels en ontwik-

kelaars van online gaming-software.  

Vanaf het begin positioneerde DS Virtual Gaming zich als een distributiebedrijf 

en uitgebreide dienstverlener die de klant centraal stelt; onze ondersteuning 

heeft bijvoorbeeld een no-nonsense opzet, is snel en probleemloos voor alle 

partners die problemen willen oplossen met betrekking tot licenties en techni-

sche oplossingen. 

We erkennen de noodzaak om op de hoogte te blijven van de trends en eisen 

van de markt, dus we streven ernaar om ons telkens opnieuw uit te vinden en 

ervoor te zorgen dat onze producten de beste keuze zijn voor gokwinkels of 

online gokplatforms, terwijl we ervoor zorgen dat onze after-service van het-

zelfde niveau is.

STREVEN NAAR MEER.
Zo geven we dat kleine extra duwtje om onze software zo succesvol te maken:

Alle evenementen worden gelijktijdig via satelliet verzonden. Onze technologie 

is gebaseerd op verschillende gecodeerde satellietkanalen die onze virtuele ra-

ces en trekkingen om de twee minuten uitzenden. Er zit een vertraging van één 

minuut tussen uitzendingen, wat betekent dat elke minuut een nieuw spel wacht 

op uw klanten!

Het werk achter de schermen van ons model omvatten een Android-app en een 

geavanceerd, weldoordacht kassiersysteem voor verkooppunten.

EÉN STAP VOOR.
We rusten niet alleen op onze lauweren; we worden gedreven om nog meer 

te bereiken! Met VG Control sluit ons beheerprogramma perfect aan bij de be-

hoeften van onze klanten, en dit is waarom DS Virtual Gaming bovenaan staat 

als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en nieuwste beveili-

gingsstandaarden.

Het beste is net goed genoeg voor ons en omdat we alleen de nieuwste tech-

nische norm (HTML5) gebruiken, kunt u onze games naadloos in uw platform 

integreren. En het spreekt voor zich dat u op ons kunt rekenen voor snelle  

ondersteuning.

SUCCES OVER DE HELE LIJN!
Directe overwinning is geweldig. Succes op lange termijn is zelfs nog mooier.

Onze beproefde topproducten - RACINGDOGS, RACINGHORSES en ROULETTE – 

zijn alle bestsellers die er voor de lange termijn in zitten. Alle drie games zijn 

meertalig om ze toegankelijk te maken voor het grootst mogelijke klantenbestand.  

DS Virtual Gaming bezit de exclusieve rechten.

We garanderen games en weddenschappen die waterdicht zijn tegen manipulatie 

en frauduleus gebruik. Dit is de reden waarom we een generator voor willekeurige 

getallen gebruiken die is gecertificeerd door GLI Austria (Gaming Laboratories In-

ternational). We weten dat beveiligingsnormen in ieder geval  moeten worden na-

geleefd om een   plezierige game-ervaring op lange termijn te garanderen.

DS Virtual Gaming is uw juiste partner voor een langdurige klantenbinding, omdat 

een terugkerende klant een tevreden klant is.

ONZE PRODUCT-LICENTIES:
• Malta: KLASSe 4 licentie 

 We kunnen een licentie van KLASSE 1 t/m 4  

 aanvragen bij elke KLASSE 1-licentiehouder.

• België: e-Licentie

 We kunnen onze games ook online aanbieden  

 aan elke F1+, A+ en B+ licentiehouder.

ONZE CERTIFICATEN: 
• RNG-gecertificeerd door GLI Oostenrijk

• Gecertificeerd door GLI Litouwen

 RACINGDOGS en RACINGHORSES

• Gecertificeerd door AAMS als “Virtuele weddenschappen”* 

 RACINGDOGS en RACINGHORSES

* Het aanvraagproces voor deze licentie is gestart.

*



ECHTE WINNAARS: USP‘S VAN 
DS VIRTUAL GAMING
EEN RACE ALSOF U OP DE RENBAAN BENT
De ultieme game-ervaring! DS Virtual Gaming maakt gebruik van een selectie 

van meer dan 1500 video‘s van echte races voor een echt renbaan-gevoel.

KANSEN DIE TROUWE KLANTEN CREËREN
Uw klanten komen terug voor meer! Met DS Virtual Gaming producten ligt het 

uitbetalingspercentage tussen 88% en 96%. Het is de bedoeling om spelers op 

zoiets als een vaste loonlijst te houden, omdat dit van tevreden spelers trouwe 

spelers op de lange termijn zal maken.

GECERTIFICEERDE KANSENGENERATOR
Eerlijkheid als een teken van kwaliteit! De kansengenerator beschermt de 

game tegen manipulatie, zodat game-plezier gegarandeerd is.

ALS HET INTERNET HAPERT:  
SATELLIETTRANSMISSIE
De snelst beschikbare datatransmissie! Satelliettransmissie naar alle locaties 

is ook een optie om ervoor te zorgen dat u geen enkele klimatologische fractie 

van een seconde in uw race of trekking in uw game mist.

UW INKOMSTEN, ONGEACHT WAAR MENSEN 
SPELEN: PREPAID SYSTEEM
Het genereren van verkoop is nog nooit zo eenvoudig geweest! Met DS Virtual  

Gaming kunnen uw klanten hun inzetten overal plaatsen. Wat is hiervan het 

mooiste? Dankzij het prepaid-systeem worden inkomsten 

rechtstreeks naar het originele verkooppunt geleid, en dat bent u!

PLATFORM-AGNOSTISCHE GAMES 
Diversiteit voor uw klanten! Alle producten zijn beschikbaar op alle platforms, 

van desktopcomputers, smartphones, tablets, enzovoort.

NIEUW: HTML5
Up-to-date klinkt net als onze technische standaard! Standaard baseren we 

al onze online producten op het nieuwste in HTML5-technologie. Dat betekent 

dat u al onze online producten naadloos kunt integreren in elk modern platform 

zonder het lastige van plug-ins.

SERVICE, MAAR GRAAG ZONDER COMPROMIS!
Zelfs onze service is moeilijk te verslaan. Onze technici zijn professionals en 

beschikken over alle kennis en vaardigheden om onze technologie in een mum 

van tijd te kunnen uitvoeren, ondersteunen en optimaliseren. U kunt er zeker 

van zijn dat snelle service echt iets betekent bij DS Virtual Gaming. Gelukkig 

heeft u het zelden nodig.

TESTEN, TESTEN, TESTEN!
En dat is gratis! We zijn vol vertrouwen dat we u zullen overtuigen in de testfa-

se van DS Virtual Gaming. Onze jarenlange ervaring in het veld heeft keer op 

keer aangetoond dat wat begint als een niet-bindend aanbod, zich meestal snel 

ontwikkelt naar een solide partnerschap waarbij iedereen een winnaar is.

GECERTIFICEERDE  
KANSENGENERATOR

SATELLIETVERBINDING

HTML5

GENIETEN VAN GAMES  
OP ALLE KANALEN

SERVICE



RACING 
DOGS

DS VIRTUAL GAMING

VIRTUELE  
HONDENRACES

RACINGDOGS was ons eerste geesteskind dat werd geboren in onze software-workshop en dat tot nu 

toe de meest succesvolle is gebleven. Klanten kunnen op hondenraces gokken met zes starters. Vervol-

gens wordt het resultaat willekeurig uit een cache van meer dan 1.500 video‘s gehaald om de spanning en 

anticipatie van echte races te garanderen.

Om alles in het juiste perspectief te plaatsen werkt de oddsgenerator door een eerlijk spel te spelen, waar-

bij dezelfde races tegelijkertijd worden gespeeld, terwijl levensechte personages bijdragen aan het ultieme 

renbaangevoel. Aantrekkelijke uitbetalingspercentages en kansen op extra winsten - zoals Double Win (x2), 

Triple Win (x3) en DogBonus - zorgen voor langdurige loyaliteit en tevreden klanten. U heeft ook de moge-

lijkheid om te kiezen of een nieuwe game elke minuut of om de twee of vier minuten moet starten.

Test RACINGDOGS nu online!
demo.virtualgaming.com

LIJST APPARAATVIDEOTRANSMISSIE EIGENSCHAPPEN VAN HET SYSTEEM

Game interface

Race

Weergave van resultaten

Satelliet Android TV HTML 5Android O.S.Prepaid Mobile 
Retail Device

Self Service 
Device

P.O.S. 
Retail Device

LICENTIES & 
CERTIFICATEN

*

* Het aanvraagproces voor deze licentie is gestart.



RACING 
HORSES DS VIRTUAL GAMING

VIRTUEEL  
PAARDENRACES

RACINGHORSES garandeert een snel gokspel: In deze game kunt u inzetten op een van de zeven sprint-

paarden. De wedstrijden worden gespeeld door middel van video-opnames van echte paardenraces waar-

voor DS Virtual Gaming exclusieve rechten bezit, zoals voor al onze andere producten. De kansengenerator 

wordt ook gebruikt in deze game, en het motto ‚dezelfde tijd - zelfde race‘ is zoals gebruikelijk van toepas-

sing: dezelfde videosequentie wordt tegelijkertijd op alle locaties getoond. Het real-time emulatie-effect 

zorgt zeker voor heel wat sensatie vóór de schermen.

Nogmaals, er is ook de kans om extra winsten te boeken, zoals Double Win (x2), Triple Win (x3) en ons han-

delsmerk HorseBonus. Stabiel rendement wordt behaald door hoge uitbetalingspercentages, waardoor tev-

reden klanten worden aangespoord terug te komen voor een nieuwe ronde. U kunt ook instellingen wijzigen 

om races elke minuut of om de twee of vier minuten te laten starten.

Test RACINGHORSES nu online!
demo.virtualgaming.com

LIJST APPARAATVIDEOTRANSMISSIE EIGENSCHAPPEN VAN HET SYSTEEM

Satelliet Android TV HTML 5Android O.S.Prepaid Mobile 
Retail Device

Self Service 
Device

P.O.S. 
Retail Device

Game interface

Race

Weergave van resultaten

LICENTIES & 
CERTIFICATEN

* Het aanvraagproces voor deze licentie is gestart.

*



ROULETTE

DS VIRTUAL GAMING

VIRTUELE 
ROULETTE

Onze innovatieve ROULETTE-software combineert de voordelen van het klassieke roulettespel met de 

modernste grafische weergaven, terwijl de gamebesturing gestroomlijnd is voor gebruiksgemak. We ge-

bruiken wederom onze beproefde kansengenerator om alle uitkomsten eerlijk te houden en dezelfde trek-

king wordt tegelijkertijd op alle locaties getoond. Deze waterdichte technologie is bedoeld om zowel de 

klant als de exploitant te beschermen tegen eventuele haperingen of frauduleuze activiteiten.

Onze virtuele ROULETTE biedt een indrukwekkend scala aan populaire functies, waaronder serie 5/8, Or-

phelins, series 0/2/3, zero game, buren en nog veel meer. Samen met een standvastig uitbetalingspercen-

tage van 97,3%, weten spelers zeker dat ze waar voor hun geld krijgen.

Test ROULETTE nu online!
demo.virtualgaming.com

LIJST APPARAATVIDEOTRANSMISSIE EIGENSCHAPPEN VAN HET SYSTEEM

Satelliet Android TV HTML 5Android O.S.Prepaid Mobile 
Retail Device

Self Service 
Device

P.O.S. 
Retail Device

Game interface

Trekking

Weergave van resultaten

LICENTIES & 
CERTIFICATEN



MEER WINSTEN - 
MEER OPWINDING DOUBLE WIN | TRIPLE WIN 

DOG- EN HORSEBONUS
Geef klanten dubbele en driedubbele winsten! Onze kansen op extra winst zijn dat ietsje meer  dat onze 

games nog aantrekkelijker maakt voor uw klanten. De willekeurige generator selecteert weddenschappen 

gedurende de dag en verdubbelt hun winst (Double Win) of verdrievoudigt ze zelfs (Triple Win). Wanneer 

een van deze willekeurig geselecteerde races start, wordt het x2- of x3-symbool op het scherm weerge-

geven. Dit geeft de spelers aan dat dit het moment is waarop ze hun winst voor deze race kunnen ver-

dubbelen of verdrievoudigen. Er is ook de extra optie van een DogBonus of HorseBonus die als een soort 

jackpot fungeert. Als u vanuit meerdere locaties opereert, heeft u de mogelijkheid om uw eigen bonus een 

naam te geven en deze te gebruiken als positieve reclame voor u en uw gokwinkels.



VG CONTROLE:  
CONTROLE  
GEMAKKELIJK GEMAAKT

VOLLEDIGE CONTROLE 
OVER UW BEDRIJF -  
ALTIJD EN OVERAL
Op uw mobiele telefoon terwijl u onderweg bent of op uw computer op kantoor: Neem overal vandaan 

de controle over uw bedrijf! Als aanbieder van weddenschappen, werkt u met een duidelijk gestructureerd 

back-endweb met talloze maar samenhangende besturingsopties die naar wens kunnen worden geconfi-

gureerd: Alle privégegevens die relevant zijn voor de operator worden opgeslagen en weergegeven in Vir-

tual Gaming Control.

Het analyseren van spelgedrag en opbrengsten is ook hier een koud kunstje, omdat hetzelfde dashboard 

alle opbrengsten van uw platform weergeeft. In VG Control kunt u - de exploitant - ook de instellingen aan-

passen. U kunt bijvoorbeeld gegevensverzameling beheren en omzet- en winlimieten instellen. Kansenin-

stellingen kunnen echter niet worden gewijzigd.

VG Control is een webservice die u overal kunt gebruiken zolang u toegang hebt tot een veerkrachtige in-

ternetverbinding. Dit betekent dat u uw bedrijf kunt beheren waar en wanneer u maar wilt. Neem de cont-

role over de interface en begin met dromen!



PRESALE MAAKT 
HET MOGELIJK!

BET ON THE BEST

PREPAID VOOR  
UW INKOMSTEN
Win extra tijd en maak extra winst met het prepaid-systeem! De speler koopt een prepaidkaart van uw 

medewerker bij het verkooppunt, scant de barcode, krast de pincode af en toetst deze in. Nu kan de klant 

beginnen en kan hij meteen beginnen met gokken. 

 

Er zijn twee uitvoeringen:

• Prepaid-kaarten met vaste waarde

• Prepaid- / klantenkaarten die kunnen worden opgeladen

Zodra de speler het ticket koopt, is er ter plekke geen verdere hardware- of tijdinvestering door uw per-

soneel vereist. Ons prepaid-systeem werkt op een computer, tablet of smartphone, waardoor het via alle 

kanalen onafhankelijk van de locatie kan werken.

Omdat klanten direct online spelen, kunt u ze bundelen met een van onze online-producten.  

Nog een voordeel voor u is dat ongeacht waar de speler besluit zijn prepaidkaart te gebruiken, zodra deze 

is verkocht de opbrengst binnen is en deze bij de oorspronkelijke verkoper blijft, en dat bent u!



VERKOOP GEMAKKELIJK 
GEMAAKT MAXIMALE EF-
FICIËNTIE AAN HET LOKET
Kaarten verkopen was nog nooit zo eenvoudig! Van het plaatsen van weddenschappen tot het einde van de 

weddenschap, het P.O.S. Retail Device kan niet eenvoudiger zijn. De klant geeft aan de verkoper de gewenste 

combinatie van weddenschappen door en ontvangt een overeenkomstig ticket zodra hij heeft betaald. Winsten 

worden uitbetaald bij het presenteren van dit ticket. Een van de belangrijkste voordelen van het kassasysteem 

is dat het gelijktijdige weddenschappen op dezelfde race mogelijk maakt - en zou u iets minder verwachten van 

een nagebootste echte racetrack- ervaring?

De nieuwe generatie van de P.O.S apparaten voor detailhandel bestaat uit een touchscreen met geïntegreerde 

barcodescanner, netwerkaansluiting en een verstelbare basis. Het heeft een innovatief, ruimtebesparend en mo-

dulair ontwerp. Het begrijpen en gebruiken van de module en zijn schermen is eenvoudig. Voor het opstarten 

zijn slechts een paar eenvoudige stappen nodig, waardoor u geen technicus hoeft te bellen om te kunnen star-

ten. Sluit het P.O.S. Retail Device aan en uw medewerkers zullen zichzelf onmiddellijk online volgen en iedereen 

gereedmaken voor uw eerste weddenschap!

Satelliet Android TV

VIDEOTRANSMISSIE EIGENSCHAPPEN VAN HET SYSTEEM

Android O.S.

P.O.S.  
RETAIL DEVICE 

TECHNISCHE  

GEGEVENS

Afmetingen (hxbxd): 

19x33x23 cm  

Gewicht :  

3 kg



DE KLANT MAAKT  
ZIJN EIGEN GAME
We spelen onder het motto: „De klant is koning!“ - en dat is een groot pluspunt: Self Service Device, is 

er geen extra personeel in uw gokwinkel, bar of amusementshal. De klant bedient zelf een groot, hoog-

waardig aanraakscherm bevestigd aan de terminal met een innovatief ontwerp. Deze perfecte multi-game 

terminal is state-of-the-art en kan vrijwel overal worden gebruikt. Het is uitgerust met hoogwaardige stan-

daardcomponenten voor casino‘s, van de belangrijkste generator tot de  huidige generatie bankbiljetlezer. 

Satelliet Android TV

VIDEOTRANSMISSIE EIGENSCHAPPEN VAN HET SYSTEEM

Android O.S.Prepaid

SELF  
SERVICE 
DEVICE

TECHNISCHE  

GEGEVENS

Afmetingen (hxbxd): 

138x56x54 cm 

Enkel schermgewicht: 

75 kg 



OVERAL GOKPLEZIER!
Prepaid & tablet: de perfecte match! We dagen u uit om iets gemakkelijkers te vinden dan een tablet-

scherm van 9,6 „ (25 cm) voor het inzetten van uw weddenschappen. Geen behoefte aan een vaste instal-

latie in uw gokwinkel, alleen het gebruik van ons prepaid-systeem: de speler scant de streepjescode van 

de prepaidkaart, voert de pincode in en de speler kan met Mobile Retail Device direct de game-ervaring 

in duiken! Al onze softwareproducten werken er probleemloos mee en zijn gemakkelijk te bedienen. Uw 

personeel zal het gemakkelijker hebben terwijl u tijd en middelen spaart. Ook vermeldenswaard is dat de 

optimale add-on voor het Mobile Retail Device de Android TV Box is, waardoor de racetrack-sfeer in uw 

gokwinkels nog verhoogd wordt.

Satelliet Android TV

VIDEOTRANSMISSIE EIGENSCHAPPEN VAN HET SYSTEEM

Android O.S.Prepaid

MOBILE  
RETAIL DEVICE

TECHNISCHE  

GEGEVENS

Afmetingen (hxbxd): 

242x150x8 mm 

Gewicht: 

495 g



WEDDEN OP HOOG 
TECHNISCH NIVEAU!
VERTROUWD RAKEN MET HTML5!
Het gebruik van de nieuwste technische standaard is vanzelfsprekend voor DS Virtual Gaming! Wij gebru- 

iken HTML5 omdat het ons in staat stelt om al onze online producten naadloos in elke website te integreren - 

zonder plug-ins. Dit vergemakkelijkt het koppelen van de interface en het grafische ontwerp aan het ene 

uiteinde met uw visuele presentatie aan het andere. Bovendien kan elk apparaat met een internetverbinding 

eenvoudig aan het netwerk worden toegevoegd en wordt het een besturingssysteem.

Tegelijkertijd is HTML5 neerwaarts compatibel, zodat u ook oudere apparaten kunt gebruiken.

Dit zorgt voor een probleemloze en betere presentatie, wat ook resulteert in een vloeiender spelverloop.

Als u zelf geen platform heeft, nemen we graag een kant-en-klaar systeem op in het pakket. In dit geval 

hoeft u zich alleen bezig te houden met de verkoop van prepaid-kaarten. De games zijn geprogrammeerd 

om volledig responsief te zijn en kunnen worden geactiveerd via een computer, tablet of smartphone.

SATELLIETTRANSMISSIE
GELIJKTIJDIG EN BETROUWBAAR
De satelliet brengt de game naar uw klanten - Dit betekent dat elk evenement tegelijkertijd voor iedereen 

beschikbaar is, ongeacht de locatie. Onze technologie is gebaseerd op verschillende gecodeerde satelliet-

kanalen die onze virtuele races en trekkingen om de twee minuten uitzenden. Deze worden elk één minuut 

vertraagd en elke minuut wordt een nieuw aanbod gesplitst.

BENODIGDE HARDWARE: Ontvanger, satelliet-antenne, CF-module (Alfacrypt), decodeerkaart 



ANDROID TV BOX
RACETRACKGEVOEL IN REAL-TIME 
De intelligente live-ervaring met de hardware van de Android TV Box: een nieuwe race begint elke minut of 

om de twee of vier minuten. Met Android TV Box hebben uw klanten de controle over de show terwijl deze 

wordt gepresenteerd als een interactieve tv-ervaring, omdat speciaal aangepaste ‚sportkanalen‘ worden uit-

gezonden. De Android TV Box maakt gebruik van de nieuwste streamingtechnologie voor een gebruiksvrien-

delijker en snellere real-time overdracht van RACINGDOGS, RACINGHORSES of ROULETTE alles zoals altijd 

tegelijkertijd wordt weergeven op alle locaties.

Er is ook gedacht aan back-up. Laten we zeggen dat de internetverbinding in sommige gebieden wat trager 

is. Om alle gebieden op snelheid te brengen, kunnen de video‘s rechtstreeks vanuit het geïntegreerde geheu-

gen worden afgespeeld.

DEZELFDE  
GAME OVERAL
HET VIRTUELE WED-
DENSCHAPS- EN GAMINGPRO-
CES
Waar u ook bent, uw klanten zullen op precies de-

zelfde wijze genieten van gamen! Games en kansen 

worden op alle locaties gesynchroniseerd - of u nu in 

Rome, Parijs of een kleine buitenwijk bent, uw klan-

ten wedden altijd op dezelfde games met dezelfde 

kansen. Dat betekent dat alle spelers, ongeacht de 

geografische locatie, deel kunnen nemen aan hetzelf-

de  gemeenschappelijke evenement vol actie voor 

gedeelde sensatie.

Berlijn

Parijs

Wenen

Rome

13:00

13:00

13:00

13:00

SERVER
13:00



HOE DE GAME BIJ UW 
KLANTEN KOMT
ALLE KANALEN EN TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN  
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Self Service Device

P.O.S. Retail Device

Kansen en video

Kansen

Video

Webservice

Satelliet

Mobile 
Retail Device

Smartphone

PC

Android TV Box

Tablet

TV

VG-Control



TEST ONS!
WE KIJKEN UIT NAAR HET RE-
SULTAAT!
We durven erom te wedden: als u onze games maar 

één keer uitprobeert, behaalt u uw winst.

Onze virtuele gameproducten voor honden- en paar-

denraces en roulette zijn gemaakt om uw gokwinkel 

of uw online platform perfect aan te vullen. De soft-

ware is ontworpen om klanten tevreden te houden 

zodat ze terugkomen voor meer, vooral dankzij 

foutloze spelvoortgangen en de optimale, lucratie-

ve resultaten. We geven prioriteit aan professionele 

service die focust op wat de klanten willen. We zijn 

trots op onze producten en vertrouwen erop omdat 

ze verfijnd en zo goed ontworpen zijn dat ze voorop 

lopen in de markt. En toch zijn we niet van plan om 

op onze lauweren te rusten omdat we altijd alert zijn, 

met onze aandacht gericht op het iedere keer  

ontwikkelen en verbeteren van onze producten.

Heeft u nog meer zekerheid nodig? We bieden u 

graag op maat gemaakte testpakketten zonder eni-

ge verplichting van uw kant. 

Ontdek het zelf en test het DS Virtual Gaming nu!

Hoe te winnen met games van DS Virtual Gaming:

• Contacteer ons op elk gewenst moment op  

 www.virtualgaming.com, geen verplichtingen!  

 We beantwoorden uw vragen met plezier.

• We zijn niet bang voor concurrentie en stellen op  

 maat gemaakte testpakketten samen op basis van  

 uw behoeften en verzoeken.

• Onze unieke games zullen zeker klanten binnen- 

 halen en ze voor lange tijd behouden, wat langdu- 

 rige winstgevende inkomsten garandeert!

BET ON THE BEST!
WITH DS VIRTUAL GAMING.



DS Virtual Gaming | www.virtualgaming.com
DS Virtual Gaming doo | Str. Prashka No. 23 | 1020 Skopje | MACEDONIA  
DS Virtual Gaming ltd | Abacus Business Centre, Level 1 | Dun Karm Street | B‘Kara Bypass | BKR 9037 Birkirkara | Malta

SatellietOnlineMobile 
Retail Device

Smartphone PCP.O.S. 
Retail Device

Android TV Android O.S.Prepaid HTML 5Self Service 
Device


