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Система за управление на игрални зали
Снимки и технически подробности са достъпни на уебсайта https://gamekeeper.cc.

Комплектация

1. SMIB
- Дисплей 3.5” или 4.3” инча
- Кард-ридер
- WiFi или Ethernet модул
- Преден панел или външна кутия.

2. Сървър
3. Мрежово оборудване (Ethernet router, WiFi станция и/или Ethernet връзка
4. Контролер визуализация телевизор Mystery/Progressive/Tournament (количество по заявка на

клиента)
5. Източник на непрекъсваемо захранване (UPS)
6. Работно място на крупието (персонален компютър с монитор и кард-ридер)
7. Ticket Printer (опционално)

Софтуера в базовата комплектация включва следните функции:
- Cashless
- Accounting - Отчети (в т.ч. стандартен отчет форма НАП)
- Mystery джакпот (9 степенен/3 линеен)
- Progressive джакпот (3 степенен/линеен)
- Tournament
- Бонуси (Bombs Bonus, Daily Cashback Bonus, Uncashable, Bonus Tickets, Bonus Points, Instant

Cashback)
Цената на един SMIB е 625 EUR.

Промоционална цената до 1 май 2023 г. е 590 EUR
Останалите хардуерни компоненти (като сървър, мрежово оборудване и т.н.)

се заплащат от клиента отделно по пазарни цени.
Gamekeeper не печели от тези компоненти. Клиентът може сам да закупи тези компоненти, ако
желае, като в този случай техническите спецификации трябва да бъдат съгласувани със

специалистите на Gamekeeper

Препоръчва се използването на Ethernet връзка между игралните апарати и сървъра когато това е възможно
поради факта че WIFI мрежа апарати/сървър не гарантира 100% стабилност. Клиента има право да избере
WIFI мрежа като вариант, но в случай на преоборудване към Ethernet мрежа, необходимите материали и
оборудване се заплащат допълнително.

Визуализация джакпот на третия монитор игрален апарат
Съществува възможност за включване третия монитор апарати тип EGT към горепосочената система.
Включването е единствено възможно при мрежа тип Ethernet. Стойността на такава визуализация е 75 EUR
на игрален апарат. За апарати с трети монитор различни от EGT производител, възможността и цената на
такова включване може да бъде определена само след предварителна оценка от екипа на Gamekeeper.
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Magic Wheel

Стойността на Magic Wheel - колело на късмета и терминала към него е 3000 евро.

Клиентски карти
Gamekeeper е задължена да предложи варианти дизайн на клиентските карти. Клиента има срок една
седмица да потвърди посочения дизайн или да предложи изменения. След окончателно приемане на
дизайна Gamekeeper произвежда карти в количество заявено от клиента. Клиентските карти не влизат в
базовата цена на системата и се заплащат отделно.

Информационен дисплей SMIB
Клиента има възможност да избере два типа дисплеи на лицевия панел на апарата с големина съответно
3.5 или 4.3 инча. За някои видове апарати съществува единствена възможност за поставяне на дисплей с
размер 3.5 инча поради недостатъчно място на лицевия панел за използване на по-големия тип дисплей.
При друг тип апарати поради липсата на лицев панел единствения вариант който съществува за поставяне
на информационен дисплей е външна пластмасова кутия която събира в себе си дисплей и кард-ридер, в
този случай в корпуса на апарата е необходимо да се направи дупка с размер около 10мм.

Заплащане
При сключване на договор за поставяне на система тип Gamekeeper клиента е длъжен да заплати 50% от
стойността на SMIB – компонентите и пълната стойност на допълнителните компоненти. Заплащането на
останалата част се извършва след края на инсталацията и тестването на системата.

Клиента извършва заплащането независимо от това включена ли е в лиценза вече поставената
система във съответната игрална зала.

Инсталация
Gamekeeper е задължена да произведе, инсталира и настрои системата в завършен вид. Дейностите по
производството и монтажа започват след внасяне на предварителното заплащане. Клиента е длъжен да
осигури достъп на сървъра от системата към интернет и да осъществи физическата връзка със кабел тип
F/UTP или S/UTP.

Дисплеите/телевизорите за визуализация Mystery/Progressive/Tournament/BombBonus се набавят и монтират
от клиента самостоятелно. Те трябва да имат интерфейс за видеосигнал тип HDMI. Специалистите от
Gamekeeper осъществяват тяхното включване в системата с помощта на дисплейни контролери.
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Дополнителни функции
Съществува възможност за реализация на допълнителни функции по желание на клиента. Разработката на
подобен тип допълнителен софтуер се заплаща отделно по споразумение. Всички допълнителни работи
инициирани от клиента също се заплащат отделно по споразумение

Гаранция
Gamekeeper осигурява гаранция на оборудването влизащо в състава на SMIB-компонентите в срок 12
месеца от пускането на системата в експлоатация. В гаранция също влиза коригиране на софтуерни грешки.

Поддръжка
В поддръжката влиза замяна на компоненти, коригиране на софтуерни грешки, консултации относно
системата. Гориво при нужда от посещение на място се заплаща отделно.

Месечна такса за осъществяване на поддръжка се заплаща съответственно за всяка игрална зала по
следната таблица включваща брой апарати. Клиента има право да се откаже от осъществяване на месечна
такса и съответно поддръжка.

Количество апарати оборудвани със SMIB, бр. Стойност, EUR

<= 25 125

<= 50 150

<= 75 175

<= 100 200

> 100 По договоряване
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