BET
ON THE
BEST
WITH DS VIRTUAL GAMING
PT

O SINAL DE PARTIDA.

UM PASSO À FRENTE.

A corrida da vitória da DS Virtual Gaming começou com o lançamento da

Nós não nos acomodamos com a vitória: ela nos leva a conquistar ainda mais!

DS Software GmbH em Ansfelden, na Áustria, em 2003, que imediatamente

O VG Control, nosso programa de administração, alinha-se perfeitamente

começou a fazer ondas com sua forte dedicação e novas ideias. Hoje, é um

com os requisitos de nossos clientes, e é por isso que a DS Virtual Gaming é

nome familiar com forte reconhecimento entre inúmeras lojas de apostas e

uma excelente parceira quando se trata de facilidade de uso, confiabilidade e

desenvolvedores de software de jogos on-line.

padrões de segurança de última geração.

Desde o início, a DS Virtual Gaming se posicionou como uma empresa de

O melhor é apenas a nossa média de qualidade, pois usamos o mais recente

distribuição e prestadora de serviços abrangentes que prioriza o cliente.

padrão técnico (HTML5), que permite integrar perfeitamente nossos jogos em

Nossa assistência, por exemplo, é uma configuração simples, rápida e sem

qualquer plataforma. E não é preciso dizer que você pode contar conosco para

complicações para todos os parceiros que busquem resolver problemas

uma assistência imediata.

relacionados a soluções técnicas e de licenciamento.
Reconhecemos a necessidade de acompanhar as tendências e as exigências

SUCESSO A CADA ETAPA!

do mercado, por isso nos esforçamos para nos reinventar a cada passo e

A vitória imediata é incrível. O sucesso a longo prazo é ainda melhor.

garantir que nossos produtos sejam a melhor escolha entre lojas de apostas ou

Nossos principais produtos testados e aprovados — RACINGDOGS,

plataformas de apostas on-line com um serviço pós-venda à altura.

RACINGHORSES, RACINGKARTS e ROULETTE — são todos campeões de

ÁVIDOS POR MAIS.

vendas e chegam para ficar. Todos os jogos são multilíngues para que sejam
acessíveis à maior base de clientes possível. A DS Virtual Gaming detém os

Veja como nós damos esse empurrãozinho a mais para tornar nosso software

direitos exclusivos.

tão bem-sucedido:

Garantimos jogos e apostas invulneráveis à manipulação e ao uso fraudulento.

Todos os eventos são transmitidos simultaneamente via satélite. Nossa

É por isso que usamos um gerador de números aleatórios certificado pela GLI

tecnologia se baseia em vários canais de satélite criptografados que transmitem

Austria (Gaming Laboratories International). Nós sabemos que é preciso manter

nossas corridas e sorteios virtuais a cada dois minutos. Há um atraso de um

os padrões de segurança a todo custo para garantir uma experiência de jogo

minuto entre as transmissões, o que significa que há um novo jogo à espera dos

prazerosa a longo prazo.

seus clientes a cada minuto!

A DS Virtual Gaming é a parceria certa para um cliente a longo prazo, porque

O trabalho nos bastidores do nosso modelo conta com um aplicativo para

cliente que volta é cliente satisfeito.

Android, bem como um sofisticado sistema inteligente de caixa de ponto de
venda.

LICENÇAS DO NOSSO PRODUTO:
• Malta:
B2B CRITICAL GAMING SUPPLY LICENE
(Número de licença: MGA/B2B/310/2015)
• Bélgica:
E-Licence
(Número de licença: E338707)
• Romênia*:
Licença Classe II
• Reino Unido*:
Remote Gambling Software licence e
Gaming Machine Technical: Supplier licencer

NOSSOS CERTIFICADOS:
• RNG certificado pela GLI
RACINGDOGS certificado pela GLI
RACINGHORSES certificado pela GLI
ROULETTE certificado pela GLI
RACINGDOGS e RACINGHORSES
certificado pela ADM como ‘scomesse virtuale‘

*

*

onjn.gov.ro

* O processo de inscrição para esta licença está em andamento.

*

VERDADEIROS VENCEDORES:
USPS DA DS VIRTUAL GAMING
UMA CORRIDA COM VOCÊ NO PÁREO

pago, as receitas são canalizadas diretamente para o ponto de venda

A melhor experiência em jogos! A DS Virtual Gaming usa uma seleção de mais

original — ou seja: você!

SERVIÇO

de 5000 vídeos em alta definição tirados de corridas reais para proporcionar uma
sensação genuína da pista.

JOGOS INDEPENDENTES DE PLATAFORMA
Diversidade para seus clientes! Todos os produtos estão disponíveis em todas as

CHANCES QUE FIDELIZAM O CLIENTE

plataformas, desde computadores a smartphones, tablets e muitos outros.

Seus clientes voltarão para mais diversão! Com os produtos da DS Virtual
Gaming, a taxa de pagamento está entre 88 e 96%. A intenção é manter os

TECNOLOGIA DE PONTA: HTML5

jogadores em algo semelhante a uma folha de pagamento estável, o que

Nosso padrão técnico é o de última geração! Como padrão, baseamos todos

transformará jogadores satisfeitos em fiéis de longo prazo.

os nossos produtos on-line na mais recente tecnologia HTML5. Assim é possível
integrar perfeitamente todos os nossos produtos on-line em qualquer plataforma

GERADOR DE PROBABILIDADES CERTIFICADO

de ponta, sem o inconveniente dos complementos.

Imparcialidade como sinal de qualidade! O gerador de probabilidades atesta o
jogo contra a manipulação, garantindo um prazer de jogar duradouro.

SERVIÇO IMPECÁVEL!
Até o nosso serviço é difícil de superar. Nossos técnicos são preparados e

SE A INTERNET FOR JOGO DURO:
TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE

equipados com todo o conhecimento e as habilidades para executar, apoiar

A transmissão de dados mais rápida disponível! A transmissão via satélite para

o serviço imediato é fundamental na DS Virtual Gaming. Felizmente, você

todos os locais também é uma opção para garantir que você não perca nenhuma

raramente precisará dele.

fração de segundo de sua corrida ou uma cartada decisiva no jogo.

SUA RECEITA, NÃO IMPORTA ONDE AS PESSOAS
JOGUEM: SISTEMA PRÉ-PAGO E AFILIADO
Nunca foi tão fácil gerar vendas! Com a DS Virtual Gaming, seus clientes podem
fazer suas apostas de qualquer lugar. Qual é a vantagem? Graças ao sistema pré-

e otimizar nossa tecnologia em pouco tempo. Você pode ter certeza de que

TESTANDO, TESTANDO!
E é de graça! Estamos confiantes de que vamos conquistá-lo na fase de testes do
DS Virtual Gaming. Nossa longa experiência na área demonstrou várias vezes que
o geralmente uma oferta não vinculativa se converte numa sólida parceria em que
todos são vencedores.

GERADOR DE
PROBABILIDADES
CERTIFICADO
JOGOS DIVERTIDOS
EM TODOS OS CANAIS

HTML5
TRANSMISSÃO
VIA SATÉLITE

RACING
DOGS

DS VIRTUAL GAMING

Interface do jogo

CORRIDAS DE
CÃES VIRTUAIS

Corrida

O RACINGDOGS foi a nossa primeira criação a nascer da nossa oficina de softwares e continua sendo
a mais bem-sucedida até hoje. Os clientes podem apostar em corridas de cães com seis entradas. Em
seguida, o resultado é retirado aleatoriamente de um cache de mais de 5000 vídeos em alta definição para
garantir as emoções e a expectativa de corridas reais.
Colocando em perspectiva, o gerador de probabilidades opera para estabelecer um jogo justo, em que as

Tela de resultados

mesmas corridas ocorrerão ao mesmo tempo para que os personagens próximos aos da vida real ajudem a
contribuir para a sensação máxima da pista. Taxas de pagamento atrativas e chances de ganhos adicionais
— como o Double Win (x2), o Triple Win (x3) e o Bonus — garantem fidelidade de longo prazo e clientes
satisfeitos. Também temos a opção de escolher se um novo jogo deve começar a cada um, dois, três ou
quatro minutos.

Teste RACINGDOGS on-line agora mesmo!!
demo.virtualgaming.com

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Satélite

TV Android

RECURSOS DO SISTEMA

Pré-pago
e afiliado

Android OS

LICENÇAS E
CERTIFICADOS
LISTA DE DISPOSITIVOS

HTML 5

POS
Retail Device

Mobile
Retail Device

*

Self Service
Device

PC

*

* O processo de inscrição desta licença está
em andamento.

*

RACING
HORSES

DS VIRTUAL GAMING

CORRIDAS DE
CAVALOS VIRTUAIS

Interface do jogo

Corrida

O RACINGHORSES garante um jogo de apostas acelerado. Neste jogo, você pode apostar em qualquer
um dos sete cavalos de corrida. As competições são realizadas através de gravações de vídeo de corridas
de cavalos reais cujos direitos são exclusivos da DS Virtual Gaming, como acontece com todos os nossos
outros produtos. O gerador de probabilidades também é empregado neste jogo, e o lema “mesmo tempo,
mesma corrida” se aplica como de costume: a mesma sequência de vídeo é reproduzida
simultaneamente em todos os locais. O efeito de emulação em tempo real é a maneira certa de estimular

Tela de resultados

algumas emoções na frente das telas.
Novamente, há também a chance de acumular ganhos adicionais, como Double Win (x2), Triple Win (x3)
e nosso Bonus exclusivo. As altas taxas de pagamento proporcionam retornos estáveis, por isso os clientes
satisfeitos voltam para jogar de novo. Também é possível ajustar as configurações para que as corridas
iniciem a cada um, dois, três ou quatro minutos.

Teste RACINGHORSES on-line agora mesmo!
demo.virtualgaming.com

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Satélite

TV Android

RECURSOS DO SISTEMA

Pré-pago
e afiliado

Android OS

LICENÇAS E
CERTIFICADOS
LISTA DE DISPOSITIVOS

HTML 5

POS
Retail Device

Mobile
Retail Device

*

Self Service
Device

PC

*

* O processo de inscrição desta licença está
em andamento.

*

RACING
KARTS

DS VIRTUAL GAMING

Interface do jogo

CORRIDAS DE
KART VIRTUAIS

Corrida

RACINGKARTS: um novo jogo projetado e desenvolvido pela DS Virtual Gaming, que acrescenta
mais uma emoção ao nosso portfólio de corridas. Os clientes podem apostar em corridas de kart com
cinco participantes. O resultado é gerado por um RNG certificado. O resultado é visualizado em mais
de 200 sequências de vídeo reais de corridas de kart em alta definição gravadas e produzidas pela
DS Virtual Gaming. Também aqui a mesma regra se aplica a todos os nossos jogos: todas as corridas
são exibidas ao mesmo tempo, em todo o mundo.

Tela de resultados

As altas taxas de pagamento e os ganhos adicionais — como o Double Win (x2), o Triple Win (x3) e o
Bonus — garantem clientes fiéis e satisfeitos. As configurações do software permitem iniciar um novo
jogo a cada dois, três ou quatro minutos.

Teste RACINGKARTS on-line agora mesmo!
demo.virtualgaming.com

LICENÇAS E
CERTIFICADOS
TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Satélite

TV Android

RECURSOS DO SISTEMA

Pré-pago
e afiliado

Android OS

LISTA DE DISPOSITIVOS

HTML 5

POS
Retail Device

Mobile
Retail Device

*

Self Service
Device

PC

*

* O processo de inscrição desta licença está
em andamento.

*

ROULETTE

DS VIRTUAL GAMING

Interface do jogo

ROLETA
VIRTUAL

Corrida

O nosso inovador software ROULETTE combina as vantagens do clássico jogo de roleta com gráficos
de última geração, oferecendo controles de jogabilidade simplificados para facilitar o uso. Mais uma vez,
usamos nosso gerador de probabilidades testado e comprovado para manter todos os resultados justos
e o mesmo sorteio é exibido em todos os locais simultaneamente. Essa tecnologia à prova de falhas serve
para proteger o cliente e o operador de quaisquer problemas ou atividades fraudulentas.
Nosso ROULETTE virtual oferece uma gama impressionante de recursos populares, tais como séries 5/8,

Tela de resultados

órfãos, séries 0/2/3, jogos a zero, vizinhos e muito mais. Com uma taxa de pagamento plena de 97,3%, os
jogadores certamente sentirão que estão obtendo o melhor retorno de suas apostas.

Teste ROULETTE on-line agora mesmo!
demo.virtualgaming.com

LICENÇAS E
CERTIFICADOS
TRANSMISSÃO DE VÍDEO

RECURSOS DO SISTEMA

LISTA DE DISPOSITIVOS

*

Satélite

TV Android

Pré-pago
e afiliado

Android OS

HTML 5

POS
Retail Device

Mobile
Retail Device

Self Service
Device

PC

* O processo de inscrição desta licença está
em andamento.

MAIS VITÓRIAS,
MAIS EMOÇÃO

DOUBLE WIN | TRIPLE WIN
BONUS
Dê Double Wins e Triple Wins aos clientes! Nossas chances de ganhos adicionais são uma vantagem extra
que torna nossos jogos ainda mais atraentes para seus clientes. O gerador aleatório seleciona as apostas
ao longo do dia e dobra (Double Win) ou até triplica (Triple Win) os ganhos deles. Quando começa uma
das nossas corridas selecionadas aleatoriamente, o símbolo x2 ou x3 aparece na tela para sinalizar aos
jogadores que esse é o momento em que é possível duplicar ou triplicar os ganhos naquela corrida.
Há também a opção adicional de um ganho bônus, como uma bolada ou “jackpot”. Se você opera em
vários locais, tem a opção de nomear seu próprio bônus para usá-lo como publicidade positiva para você
e suas lojas de apostas.

VG CONTROL:
CONTROLE FÁCIL

CONTROLE TOTAL
A QUALQUER HORA
E QUALQUER LUGAR
Seja no celular onde você estiver ou no computador do escritório: assuma o controle do seu negócio
de qualquer lugar! Como provedor de apostas, você trabalhará com uma rede de retaguarda claramente
estruturada com inúmeras opções de controle coerentes que permitem ampla configuração: todos os
dados privados relevantes para o operador são salvos e exibidos no Virtual Gaming Control.
Ele também permite analisar facilmente o comportamento e as receitas dos jogos, pois o mesmo painel de
controle exibe todos os retornos de sua plataforma. No VG Control, é possível ajustar as configurações. Por
exemplo, você pode controlar as atividades de coleta e definir limites de receita e de ganho. No entanto,
não é possível alterar as configurações de probabilidade.
O VG Control é um serviço web que você pode usar em qualquer lugar, desde que tenha acesso a uma
conexão de internet estável. Você ficará livre para gerenciar seus negócios quando e onde quiser.
Assuma o controle da interface e dê asas aos sonhos!

RECURSOS DO SISTEMA

LISTA DE DISPOSITIVOS

HTML 5

Smartphone

Tablet

PC

CONTE COM
A PRÉ-VENDA!

BET
THE ON
BES
T

SISTEMA PRÉ-PAGO
E AFILIADO
Ganhe tempo e lucros extras com o sistema pré-pago e afiliado! O novo sistema de afiliados é totalmente
integrado, em que cada parceiro pode vender aos clientes um contingente de crédito pré-adquirido.
O operador pode alocar o crédito conforme desejado e vendê-lo ao cliente final na forma de cupons prépagos. O sistema não apresenta riscos e está associado a uma porcentagem fixa, o que aumenta suas
oportunidades de lucro. Mais uma vantagem na direção ao controle do seu negócio. Em termos práticos,
isso implica que as lojas de apostas só podem vender o montante alocado.
O jogador compra um cartão pré-pago do seu funcionário no ponto de venda e lê ou digita o código de
barras. Depois disso, o cliente estará pronto para começar a apostar imediatamente. Depois que o jogador
compra o bilhete, não é necessário nenhum hardware ou investimento de tempo da sua equipe no local.
Além disso, nosso sistema pré-pago funciona em computador, tablet ou smartphone, permitindo empregálo em todos os canais, onde quer que eles estejam. Independentemente de onde o jogador decida usar seu
cartão pré-pago, depois de vendido, a receita foi feita e fica com o vendedor original — ou seja: você!

FACILIDADE DE VENDAS,
MÁXIMA EFICIÊNCIA
NO BALCÃO
Vender bilhetes nunca foi tão fácil! Do começo até o fim da aposta, o POS Retail Device é o mais simples
possível. O cliente informa ao vendedor a combinação desejada de apostas e recebe um boletim de
apostas correspondente depois do pagamento. Todos os ganhos são pagos ao apresentar esse boletim
de apostas. Uma das principais vantagens do sistema de caixa registradora é que ele permite apostas
simultâneas na mesma corrida, conforme o esperado numa experiência emulada de pista de corrida real.
A nova geração da solução POS Retail Device vem com uma tela tátil e leitor de código de barras
integrado, conexão de rede e uma base ajustável. O conjunto vem num modelo inovador, modular e
compacto. Usar o módulo é muito fácil e intuitivo e suas telas são simples e diretas. Bastam algumas
etapas para começar, o que evita o incômodo de ter que chamar um técnico para começar. Instale o POS
Retail Device e seus funcionários imediatamente começarão a trabalhar on-line, deixando todos prontos e
preparados para a sua primeira operação de apostas!

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Satélite

TV Android

RECURSOS DO SISTEMA

Pré-pago
e afiliado

Android OS

LISTA DE DISPOSITIVOS

POS
Retail Device

POS
RETAIL DEVICE
DADOS TÉCNICOS
Dimensões (AxLxP):
19x33x23 cm
Peso: 3 kg

HTML POS
WEB RETAIL DEVICE
Nosso sistema de POS experimentado e testado está agora disponível como uma versão web.
Essa opção é a melhor solução para conferir a resposta do mercado aos nossos jogos em suas lojas de
apostas sem custos de aquisição, já que você pode usar o seu hardware. O jogador informa ao vendedor a
combinação de apostas desejada e recebe dele um bilhete de apostas logo após o pagamento. Os ganhos
só serão pagos mediante a apresentação do boletim de apostas. Uma enorme vantagem deste sistema é a
possibilidade de apostas simultâneas na mesma corrida. Assim, vários jogadores podem apostar no mesmo
evento em cada ciclo de corrida. Obviamente, esse fator multiplica o volume de vendas da sua loja de
apostas e consequentemente os seus ganhos.
É fácil entender e usar o módulo.
A configuração inicial requer apenas algumas ações simples:
1. Configure sua impressora de bilhetes preexistente
2. Clique no link da internet
3. Conecte-se
4. Bons negócios!

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Satélite

TV Android

RECURSOS DO SISTEMA

Pré-pago
e afiliado

HTML 5

LISTA DE DISPOSITIVOS

PC

WEB
RETAIL DEVICE

O CLIENTE FAZ
SEU PRÓPRIO JOGO
Nosso lema é: “poder para o cliente!” — e isso é uma grande vantagem. Com o Self Service Device,
nenhuma equipe adicional precisará se amontoar na sua loja de apostas, bar ou galeria de diversões. O
próprio cliente opera uma grande tela tátil de alta qualidade ligada ao terminal em um modelo inovador.
Esse terminal multijogo perfeito é de última geração e pode ser usado virtualmente em qualquer lugar. Ele
vem equipado com componentes padrão de cassino de alta qualidade, desde o sistema de bloqueio até a
última geração de leitores de notas.
Além disso, pode integrar-se ao nosso software de terminal como um aplicativo HTML5 no hardware
preexistente.

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Satélite

TV Android

RECURSOS DO SISTEMA

Vídeo
integrado

Pré-pago
e afiliado

Android OS

LISTA DE DISPOSITIVOS

HTML 5

Self Service Device

SELF
SERVICE
DEVICE
DADOS TÉCNICOS
Dimensões (AxLxP):
138x56x54 cm
Peso: 75 kg

O PRAZER DE JOGAR
EM QUALQUER LUGAR!
Pré-pago e tablet: a combinação perfeita! Desafiamos você a encontrar algo mais fácil do que um tablet
de 9,6 polegadas para fazer suas apostas. Não há necessidade de nenhuma instalação fixa na sua loja de
apostas — apenas usar o nosso sistema pré-pago e afiliado. O jogador lê ou digita o código de barras do
cupom pré-pago e já pode mergulhar diretamente nos jogos com o Mobile Retail Device! Todos os nossos
produtos de software são de operação simples e fácil. Sua equipe terá mais facilidade e você poupará
tempo e recursos.
Também vale a pena mencionar que o complemento ideal para o Mobile Retail Device é a Android TV Box,
melhorando ainda mais a atmosfera da pista de corridas em suas lojas de apostas.

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

Satélite

TV Android

RECURSOS DO SISTEMA

Vídeo
integrado

Pré-pago
e afiliado

Android OS

LISTA DE DISPOSITIVOS

Mobile
Retail Device

MOBILE
RETAIL DEVICE
DADOS TÉCNICOS
Dimensões (AxLxP):
242x150x8 mm
Peso: 495 g

WEB PLATFORM
INTEGRATION
Para usar a linha de produtos da DS VG, basta integrar facilmente a interface à sua plataforma existente.
Isso permitirá um acesso total a todos os nossos jogos disponíveis. A alta qualidade dos produtos
atualizará a sua oferta para os clientes. A DS Virtual Gaming oferece o conteúdo necessário que você pode
adicionar sem esforço ao seu sistema sem complementos adicionais, pois todos os nossos produtos são
desenvolvidos em HTML5.
Com isso, também não haverá problemas de compatibilidade entre sistemas operacionais diferentes e
nenhuma queda de desempenho em dispositivos mais antigos. Depois de integrar todos os jogos à sua
plataforma, tudo estará pronto para seus clientes se divertirem com a variedade de possibilidades de
entretenimento.

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

RECURSOS DO SISTEMA

LISTA DE DISPOSITIVOS

Vídeo
integrado

Pré-pago
e afiliado

Smartphone

HTML 5

Tablet

PC

WEB
INTEGRATION

WEB PLATFORM
STANDALONE
A DS Virtual Gaming sempre desejou fornecer produtos e serviços sob medida que atendam às
necessidades de nossos clientes. Uma de nossas soluções sob medida é a instalação STANDALONE. Nossa
solução de marca branca pronta para uso permite o aproveitamento de nossos jogos mesmo que você não
opere uma plataforma própria.
A DS Virtual Gaming fornecerá os jogos em servidor próprio e fornecerá uma máscara de entrada em
conjunto com os dados de acesso. Neste contexto, sua única tarefa será a venda dos cupons prépagos.
Os jogos são programados para uma capacidade de resposta total, acionados via computador, tablet ou
smartphone.
Sistema pré-pago e afiliado e Web Platform Standalone: a combinação perfeita!

TRANSMISSÃO DE VÍDEO

RECURSOS DO SISTEMA

LISTA DE DISPOSITIVOS

Vídeo
integrado

Pré-pago
e afiliado

Smartphone

HTML 5

Tablet

PC

WEB
STANDALONE

APOSTE NO
MAIS ALTO
PADRÃO TÉCNICO!
PREPARE-SE PARA CORRER COM O HTML5!
O uso do mais recente padrão técnico é padrão para a DS Virtual Gaming! Nós usamos HTML5
porque ele nos permite integrar perfeitamente todos os nossos produtos on-line em qualquer site —
sem complementos! Isso facilita o pareamento entre a interface e o design gráfico em uma ponta e sua
apresentação visual na outra. Além disso, qualquer dispositivo com acesso à internet facilmente entra
na rede e torna-se um dispositivo operacional. Ao mesmo tempo, o HTML5 é compatível com versões
anteriores, assim é possível também usar dispositivos mais antigos. Isso permite uma apresentação melhor
e mais perfeita, o que também garante um melhor fluxo de jogo.
Se você não tiver uma plataforma própria, teremos prazer em instalar um sistema pronto na embalagem.
Nesse caso, você só precisa se preocupar com a venda de cartões pré-pagos. Os jogos são programados
para serem totalmente responsivos e configuráveis via computador, tablet ou smartphone.

ANDROID
TV BOX
SENSAÇÃO DAS PISTAS EM TEMPO REAL
A experiência inteligente ao vivo com o hardware Android TV Box: uma nova corrida começando a cada
um, dois, três ou quatro minutos. A Android TV Box coloca os seus clientes no controle do espetáculo à
medida que acontece como uma experiência de TV interativa, pois são transmitidos “canais de esporte”
especialmente adaptados. A Android TV Box utiliza a mais recente tecnologia de transmissão para
oferecer vídeo em tempo real de forma mais intuitiva e fácil de usar RACINGDOGS, RACINGHORSES,
RACINGKARTS ou ROULETTE, como sempre, em exibição simultânea em todos os lugares. Também
pensamos em redes de apoio. Digamos que a conexão com a internet esteja um pouco mais lenta em
algumas regiões.
Para proporcionar a mesma velocidade a todos, é possível reproduzir os vídeos diretamente da memória
integrada.

TRANSMISSÃO
VIA SATÉLITE
SIMULTÂNEA E CONFIÁVEL
O satélite leva os negócios aos nossos clientes. Com ele, todos os eventos são disponibilizados para todos
ao mesmo tempo, independentemente do local. Nossa tecnologia se baseia em vários canais de satélite
criptografados que transmitem nossas corridas e sorteios virtuais a cada dois minutos. Estes são atrasados
em um minuto cada e uma nova oferta é encaixada a cada minuto.
HARDWARE NECESSÁRIO: receptor, antena de satélite, módulo CF (Alphacrypt), cartão de decodificação

O MESMO JOGO
EM QUALQUER LUGAR
A APOSTA VIRTUAL
E O PROCESSO DE JOGO
Não importa onde você esteja: seus clientes
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aproveitarão os jogos exatamente da mesma

Berlim

maneira! Os jogos e as probabilidades estão
sincronizados em todas as localizações — seja em
Roma, Paris ou num pequeno subúrbio, os seus
clientes apostam sempre nos mesmos jogos com as

13:00

mesmas probabilidades. Isso significa que todos os
jogadores, independentemente da geolocalização,

13:00

pode desfrutar do mesmo evento comunitário
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repleto de ação com emoções compartilhadas.

Paris
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COMO O JOGO CHEGA
AOS SEUS CLIENTES
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TESTE-NOS!
QUEREMOS SABER
DOS RESULTADOS!
Nós o desafiamos: se você experimentar os nossos
jogos apenas uma vez, conseguirá a sua vitória.
Nossos produtos de jogos virtuais para corridas
de cães, cavalos e kart e também roleta foram
desenvolvidos para complementar de forma
perfeita a sua loja de apostas ou a sua plataforma
on-line. O software foi projetado para manter os
clientes satisfeitos e ansiosos para voltar, graças
principalmente às progressões de jogo sem erros
e os resultados ideais e lucrativos. Priorizamos
o atendimento profissional nas necessidades do
cliente. Nós expressamos orgulho e confiança
em nossos produtos como sofisticado e bem
projetados o suficiente para estarmos na vanguarda
do mercado. Além disso, não temos a intenção
de relaxar, pois estamos sempre prontos e com

e aprimoramento de nossos produtos a cada
momento. Ainda precisa de mais alguma garantia?
Temos o prazer de oferecer pacotes de testes
personalizados sem nenhum compromisso de sua
parte. Descubra você mesmo e teste a DS Virtual
Gaming já!
Como ganhar com jogos pela DS Virtual Gaming:
• Entre em contato conosco a qualquer momento
em www.virtualgaming.com, sem compromisso!
Teremos prazer em responder às suas perguntas.
• Não temos medo da concorrência e montamos
pacotes de testes personalizados com base em
suas necessidades e solicitações.
• Nossos jogos exclusivos certamente vão atrair
clientes e mantê-los por muito tempo, garantindo
receitas lucrativas a longo prazo!

a nossa atenção voltada para o desenvolvimento

BET ON THE BEST!
WITH DS VIRTUAL GAMING.

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