
BAHİS YAZILIMI  
-Spor Bahisleri
-Basketbol
-tombala
-piyango

ANAHTAR TESLİM SATIN ALMA
• 12.000 Euro Sistem Anahtar teslim fiyatıdır. Tüm çevrim içi Oyunlar full bir şekilde kurulur ve sistemin tüm

entegrasyonu partner birimlerimizle anlaşma karşılığında aktif edilir ve lisans işlemleri onaylanır. Komisyon
oranları Aşağıda sunulmuştur

SİSTEM
KURULUR

Tüm Analizler
      Yapılır

DIGITAL TRAFFIC

MOBİL & MASAÜSTÜ
TASARIM DİZAYN

FİNANS AYARLAMA
Panel & oran & Veri 
Eğitimi ve Sunum 
Verildikten Sonra

Teslim edilir. 

KAMPANYA
     SEÇİLİR

BETTING
OPERATORS

KURULUM ÜCRETİ
     ÖDENİR

 Betcogaming Çevrim içi Kumar Yazılımları 

BAHİS YAZILIMLARI

SANAL OYUNLAR
-Penaltı Atışları
-At Yarışı
-Tazı Yarışı
-Sanal Futbol
-Sanal Tenis
-Sanal Bisiklet
-Sanal Araba Yarışı

CANLI CASİNO
-Canlı BlackJack
-Canlı Rulet
-Pokerde Canlı Bahis
-Dragon Tiger
-Super Six Bacarat
-Canlı Bakarat

SLOT OYUNLARI
YÜZLERCE SLOT MAKİNE OYUNLARI
CANLI MAÇ YAYINI ( 9 ÖZEL 
LİGDE )

101, OKEY, TAVLA, TOMBALA, 
ÇARKIFELEK,
ÖZEL KUPONLAR ALGORİTMASI

Bahis + Canlı Bahis + 
Sanal Futbol + Macizleme 
Similasyonu + Oran 
Değiştirme 
Optimizasyonu Ve Bahis 
Takip Sistemi
Tüm ligler ve alt ligler

Betcogaming

Oyun Bazlı
 GGR Komisyon (%)

Slotlar 
Canli casino
Spor bahisleri

  Partner’s GGR Size kalan (%) 
%95 Size kalan 
%90 Size Kalan 

Yok 

%5 Komisyon    
%10 Komisyon

         Yok

             KİRALIK SİSTEM
• 4.500 Euro Tek seferde ödenir Sistem full bir şekilde kurulur ve tüm oyunlar aktif edilir. Aylık Kirası Spor için 1500tl

Kar zarar sizlere aitir. Tüm slotlardan Kardan %8 Tüm kurpiyer ve canlı oyunlardan %13 Kardan komisyon alınır.
• Ödeme paneli, Canlı destek paneli, Maç izleme sistemi, Yıllık api sunucu dahil,  Güvenlik ve gizlilik sisteme dahildir.

Tüm oyunlar full kurulur.
Detaylar için Müşteri hizmetlerimizden teknik destek alabilirsiniz.



Sağlıyıcılarımız

Satın aldığınız Yazılımın içerisinde bulunan oyunların sağlıyıcılarımız tarafından verildiğini unutmayın yüksek 
güvenlikli ve Teknik depertmanlarına sahip olan bu sağlıyıcılarımız.  Farklı oyunlarla sürekli sizlere hizmet ve 
yenilikler sağlar. betwor Sizlere Son sistem online çevrim içi oyunlar sunar

Teknik derpartman ve Türk Müşteri 
Hizmetleri:

+44 7516318919

İLETİŞİM

www.betcogamingcom

email:info.united@betcogaming.com

BETCOGAMİNG

1.Aşama Domain ve Kampanya seçimi
ilk aşama olarak isim yani domain adresinizi satın alıp daha 
sonra yukardaki kampanyalarımızdan birini seçiyorsunuz, 
Türkiye sınırları içerisindeyseniz domaini gizlilik eklemenizi 
tavsiye ediyoruz, (Dilerseniz bizler tedarik edebiliyoruz) 
Sonrasında Kurulum ücretini yatırıyorsunuz.

2.Aşama Kurulum ücreti ödeme ve sistem
kurulumu Tamamlama
Bu aşamada sisteminiz Kurulur ve spor bahisleri canli 
casino ve tüm görsel logo bannerlar sizlerle birlikte 
eklenir sistem testi gerçekleşir eksikler not alınır ve 
sonraki aşamaya geçilir

3.Kalan ödeme ve sunucu Satın alma?
Bu aşamada sistemin geriye kalan tüm ödemesi yapılır ve 
sunucu entegresi gerçekleşir, Tüm oyunların türkiye lisansı 
aktif edilir ve oyun oynatma için tüm koşullar sağlanmış 
olur böylelikle sisteminiz sizlere eksiksizce beğendiğiniz 
kampanya koşullarında teslim edilir.

4.Aşama Sistem teslimi ve eğitim semineri?
Sistem teslimatından sonra sizlere  veri merkezinin, 
admin panelinin, oran, casino, poker, tombala ve tüm 
oyunların cms, bme, crm panelleri yani sistemin geneli 
toplamda 6 saat bir eğitimle 3 seans 2şer saat olarak 
seminer halinde müşteri danışmanlarımız tarafından 
eğitimi verilir.

http://www.betviton.com
https://www.youtube.com/channel/UC2hvSV7IWBMGXIoNynkygVA
https://www.youtube.com/channel/UC2hvSV7IWBMGXIoNynkygVA



