INTRODUÇÃO

BOAS-VINDAS
Fundada em 2010, a Vivo Gaming é uma
fornecedora líder de soluções de software
premium de jogos on-line, com um extenso
portfólio de jogos próprios de cassino ao vivo,
tendo lançado globalmente bem mais de uma
dúzia de estúdios com crupiês ao vivo desde a
sua fundação. Isso se combina à agregação de
RNG, caça-níqueis e jogos de mesa de terceiros
líderes do setor, e produtos de apostas
esportivas, esportes virtuais, bingo e muito
mais!
UMA EXCELENTE PARCERIA DE NEGÓCIOS

TECNOLOGIA
Desenvolvida internamente,
segura e simples de integrar

EXPERIÊNCIA
15 anos de experiência na
indústria de jogos

DESIGN
Equipe especializada com as melhores
práticas em design de UX / UI para
casinos ao vivo

SERVIÇO DIFERENCIADO
Atenção personalizada a nossos
parceiros é o segredo do nosso sucesso

PRODUTOS PERSONALIZÁVEIS
Marque e localize os produtos para criar
uma experiência personalizada

2010

2012

2014

2016

MAIS DE 150 CLIENTES DIRETOS
EM MAIS DE 40 PAÍSES

SOBRE NÓS

VISÃO GERAL
Nossa missão é ajudar a expandir estrategicamente sua marca

MESAS VIVO GAMING
TRANSMITIDAS DE MAIS
DE 10 LOCAIS DO MUNDO

com uma integração perfeita de crupiês ao vivo aperfeiçoada por
anos de experiência. Oferecemos uma solução fácil de implementar
que se adaptará de forma eﬁcaz às suas plataformas existentes. Na

MAIS DE 100 MESAS COM
TRANSMISSÃO 24/7

Vivo Gaming, nós nos esforçamos para equipar nossos parceiros
com ferramentas de ponta, incluindo API de feed de dados,
produtos personalizados e uma ampla seleção de aplicativos
promocionais.

TECNOLOGIA LÍDER DA INDÚSTRIA
OTIMIZADA POR ANOS DE EXPERIÊNCIA
Fornecemos soluções líderes do setor para clientes de alto nível,
incluindo BetConstruct, Everymatrix, Parimatch, Pronet Gaming e
Digitain, com um portfólio de jogos completo e de primeira classe,
garantindo que eles sigam competitivos em diversos mercados.
NÚMERO DE CLIENTES

NÚMERO DE MESAS AO VIVO

PRESENÇA
GLOBAL
2 STUDIOS AVAILABLE

LOCALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO

CRESCIMENTO VIVO GAMING
2018

2020

2022

PRINCIPAIS JOGOS

JOGOS AO VIVO PREMIUM
A Vivo Gaming oferece uma plataforma ﬂexível de crupiê ao vivo com uma seleção de jogos disponíveis que se
encaixarão perfeitamente na sua estrutura existente de casino. Nossa equipe pode oferecer uma solução
soﬁsticada e personalizada que atenda às suas necessidades e permita o início rápido, além de ser perfeitamente
integrada às suas plataformas atuais.

AUTO-ROLETA EUROPEIA

ROLETA AMERICANA

BLACKJACK AO VIVO

BLACKJACK ABSOLUTO

BACCARAT AO VIVO

HOLD´EM DE CASSINO

DRAGON TIGER

TEEN PATTI

SIC-BO AO VIVO

NOSSOS JOGOS

ROLETA AO VIVO
As clássicas roletas europeia e americana da Vivo Gaming oferecem aos seus jogadores a autêntica experiência de um
cassino real totalmente equipado, com versões automáticas disponíveis em ambas. Os crupiês proﬁssionais criam uma
atmosfera acolhedora e interativa, aprimorando ainda mais a experiência de um crupiê ao vivo.
Nosso software de roleta gerencia um número inﬁnito de jogadores ativos simultâneos. Mais de uma dúzia de mesas de
roleta são transmitidas 24/7 de vários estúdios em todo o mundo, oferecendo aos jogadores várias opções para escolher
sua mesa preferida com base no design do estúdio, crupiês e idioma.

PRINCIPAIS

RECURSOS
UI HTML5 compatível com a maioria das
plataformas móveis e desktop

12 mesas de roleta 24/7
Edição com múltiplos ângulos

Crupiês que falam inglês, espanhol, português,
turco, vietnamita, filipino, mandarim e francês
como língua nativa

Transmissão com chroma
key dinâmico

Oito estúdios globais

Modos retrato e paisagem disponíveis
Múltiplas mesas com marca
Roleta americana e europeia

Mesas de roleta de casinos
reais consagrados

Roleta americana e europeia
Versões do jogo Roleta Vivo

Este jogo é compatível com:

Crupiês poliglotas, 4 idiomas falados

ROLETA

ROLETA

RTP:94.74%

RTP:97.3%

AMERICANA

EUROPEIA

NOSSOS JOGOS

BLACKJACK AO VIVO
Las mesas de siete asientos y Absolute Blackjack de Vivo Gaming mejoran el clásico juego de casino. Nuestro software de
As mesas de blackjack absoluto e de sete lugares da Vivo Gaming aprimoram o clássico jogo de cassino. Nosso software
de blackjack garante interação total entre jogadores e crupiês. Nossos crupiês são treinados para tornar a experiência
divertida e pessoal para que o cliente possa desfrutar da sensação de estar "cara a cara" no desktop ou no celular.
A interface HTML5 totalmente responsiva da Vivo Gaming inclui bet behind, assentos sem limites e apostas paralelas adicionais, garantindo que seus jogadores aproveitem o blackjack ao máximo.

PRINCIPAIS

RECURSOS
Apostas paralelas: par perfeito,
21+3 no desktop e no celular

Recurso bet behind - sem
limite para os jogadores
em cada mesa

Vários estúdios e estilos de
mesa para escolher

Chat totalmente interativo
com a experiência do crupiê

Este jogo é compatível com:

26 idiomas disponíveis
Envolvimento do jogador VIP

Personalize os

LIMITES DE
APOSTA

Sem limites de

OPÇÃO DE
ASSENTOS

NOSSOS JOGOS

BACARÁ AO VIVO
EO bacará da Vivo Gaming (Punto Banco) faz os jogadores se sentirem grandes apostadores, independentemente das
apostas.
O bacará da Vivo Gaming oferece uma sensação de luxo e soﬁsticação. A grande variedade de históricos e de estilos de
estudo e crupiês, e um novo produto HTML5 totalmente multiplataforma manterão seus jogadores engajados e entretidos.

PRINCIPAIS

RECURSOS
Vários estúdios e estilos
de mesa para escolher

5 históricos diferentes mais
previsões

Mais de 20 mesas com
transmissão 24/7

Disponível bacará rápido

Este jogo é compatível com:

26 idiomas diferentes com
todos os principais idiomas
asiáticos disponíveis
Ativação exclusiva do lobby
ao vivo "miniaturas ao vivo

Conceitos exclusivos de estúdio
Modos retrato e paisagem
disponíveis

Disponíveis 5

Apostas paralelas

SEMPRE VISÍVEIS

DESKTOP / CELULAR

HISTÓRICOS

DISPONÍVEIS

NOSSOS JOGOS

HOLD'EM DE CASSINO
Esta versão do clássico jogo hold'em de cassino permite que o jogador desfrute da experiência ao vivo jogando contra o
crupiê, o que permite que um número ilimitado de jogadores aproveite o jogo. Sendo o mais real possível, esta versão da
Vivo Gaming revitalizará esse jogo clássico para seus clientes.

PRINCIPAIS

RECURSOS
Jogadores ilimitados

Apostas paralelas

Jogo on-line de maior
crescimento em 2019

Jackpot disponível

Este jogo é compatível com:

Personalize os

LIMITES DE
APOSTA

Sem limite de

OPÇÃO DE
ASSENTOS

NOSSOS JOGOS

DRAGON TIGER

VISÃO GERAL
Dragon Tiger é um jogo de casino asiático que está cada vez mais presente em muitos casinos on-line em todo o mundo. Os jogadores adoram
a velocidade, as probabilidades e a simplicidade do jogo. Ao contrário do bacará, o Dragon Tiger se assemelha ao jogo de guerra do cassino;
uma única carta é distribuída para o lugar do dragão e, em seguida, uma para o lugar do tigre. Nenhuma carta adicional é distribuída, e o
jogador aposta no resultado, em vez de jogar contra o crupiê.
Mais um dos geradores de receita comprovados da Vivo Gaming, particularmente nas regiões orientais do planeta, onde chances e escolhas
simples se mostram ser a preferência dos jogadores. A Vivo reconheceu rapidamente esse aumento de popularidade e desenvolveu um jogo
Dragon Tiger para nossos operadores oferecerem aos seus jogadores.
Este jogo é compatível com:

NOSSOS JOGOS

TEEN PATTI

VISÃO GERAL
Se você está buscando melhorar sua oferta atual de títulos de cassino on-line, Teen Patti ao vivo deve ser a escolha óbvia. Ele pode beneﬁciar
os atuais fãs do jogo de cartas, trazendo uma nova maneira de jogar, e pode apresentar aos jogadores não-familiarizados com ele um dos
jogos mais populares que tem atraído jogadores nos cassinos reais e on-line.
A Vivo Gaming pode fornecer a melhor solução de Teen Patti de cassino ao vivo, que com certeza será um sucesso com jogadores experientes
e inexperientes. Ela também pode ser perfeitamente integrada à sua plataforma com o mínimo de modiﬁcações e interrupções, permitindo que
você continue oferecendo seu catálogo existente de títulos com pouca ou nenhuma interrupção para seus jogadores.

Este jogo é compatível com:

NOSSOS JOGOS

EM BREVE

LIVE BINGO

ANDAR BAHAR

BLACKJACK

ABSOLUTE

XOC DIA

SIC-BO

GAME SHOWS

SOLUÇÕES

LOBBY CMS COM RECURSOS ÚNICOS
PRINCIPAIS
RECURSOS
Experiência totalmente customizável
Compatível com sistemas CMS
Novos recursos
Skins com marca
Experiência aprimorada do usuário
Modos paisagem e retrato
Perfis dinâmicos e personalizados
jogos com crupiê ao vivo e RNG

NOVOS ESTÚDIOS
Desfrute dos mais recentes estúdios da Vivo Gaming, com crupiês que falam português, espanhol, inglês e turco.
LIVE

LIVE

BULGÁRIA
LIVE

1

LIVE

LIVE

BULGÁRIA
LIVE

2

CAMBOJA
LIVE

COLÔMBIA
LIVE
NOVO ESTÚDIO

MALTA

FILIPINAS

URUGUAI

EM BREVE

EUROPA

SOLUÇÕES

CHROMAKEY

VISÃO GERAL
O Chroma Key substitui um fundo de cor sólida por um novo visual que você
escolher. O crupiê pode ser colocado na frente de qualquer local, animação,
marca, logotipo ou gráfico imaginável. Essa tecnologia é usada para
nossas mesas de crupiê ao vivo, tornando a opção verdadeiramente única
e adaptável!

POR QUE ESCOLHER O CHROMA KEY?
Uma mesa pode ser usada para diversas marcas
Fundo de imagem estática ou vídeo
Coloque seu crupiê na frente de qualquer local, marca ou gráfico
Não precisa de mesas, equipamentos, funcionários ou espaço de
estúdio adicionais
Atualize seu fundo para qualquer evento esportivo ou de férias:
Jogos Olímpicos
Copa Do Mundo
Natal
Ano Novo Chinês

PROMOCIONAL

FERRAMENTA DE TORNEIO
Criar um senso de competição sempre aumenta a
retenção, e nossa ótima ferramenta de torneio
promocional combina os elementos mais eﬁcazes
desses eventos para garantir que os jogadores
tenham
uma
experiência
verdadeiramente
inesquecível.
O recurso envolve os clientes usando prêmios
incríveis, exibindo melhorias e a probabilidade de
um grande prêmio no ﬁnal, ao mesmo tempo em
que informa em tempo real quando estão perto do
primeiro lugar!

PRINCIPAIS

RECURSOS
Jogadores
ilimitados

Jogadores
classiﬁcados

Temporizador

Comunicação em
tempo real

Jackpots
progressivos

Placares
interativos

PROVEDORES

OFERTA:
A oferta de produtos da Vivo Gaming é aprimorada
ainda mais por meio de nossa parceria exclusiva
com alguns dos principais provedores terceirizados
do setor de iGaming. Isso permite que você
complemente nossos excelentes produtos de
cassino com crupiê ao vivo com uma série de jogos
clássicos de caça-níqueis, jogos de Keno e bingo,
bem como oportunidades ideais de venda cruzada
em integrações com esportes virtuais e apostas
esportivas.
Todo o conteúdo de terceiros está disponível
usando nossa integração de API segura
e consistente
Combine com várias ferramentas promocionais,
incluindo jackpots, partidas grátis e muito mais

INTEGRAÇÃO DE API
CONSISTENTE

Dois métodos de integração
Carteira comum (API consistente)
e Duas carteiras (API de
transferência de fundos)

RELATÓRIOS TRANSACIONAIS
COMPLETOS
Confiável e
Fácil de implementar

Comunicação
em tempo real
entre sistemas
Vários
métodos de integração
Altamente
Escalonável

OFERTA:
Nossos métodos avançados de integração por API permitem aos operadores e
agregadores de iGaming a possibilidade de manter o controle total e gerenciar sua conta
de cliente/usuário ﬁnal enquanto expandem sua oferta com uma seleção emocionante e
interativa de jogos com crupiê ao vivo e RNG da Vivo Gaming.

PRODUTO

GERENCIAMENTO DE BACKOFFICE
RELATÓRIOS DE HISTÓRICO COMPLETO

GESTÃO DE AFILIADOS

VISUALIZAÇÕES DO HISTÓRICO DE JOGO

FERRAMENTAS EXCLUSIVAS DE PROMOÇÃO
DE JOGOS

FERRAMENTAS DE ESTATÍSTICAS

CRM DE JOGADORES

IDIOMAS PARA UX DO BACKOFFICE

SUPORTE B2B

CONFIGURAÇÕES DO JOGO

MÉTODOS DE PAGAMENTO PARA MERCADOS A DINHEIRO
E CRÉDITO

FERRAMENTAS DE GESTÃO DE RISCOS

ESTRUTURA DE AGENTE DE HIERARQUIA MULTINÍVEL

GESTÃO DE JOGADORES

FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

BACKOFFICE HTML5

RESPONSIVO

AMBIENTES DEDICADOS
Crie seu próprio estúdio de cassino ao vivo personalizado e localizado com a Vivo Gaming. Nossos
especialistas vão guiar você em todas as etapas do processo, desde o design do estúdio até o treinamento de
crupiê, produção e requisitos da marca.

RECURSOS
Mesas dedicadas no salão do seu casino
Oito estúdios em três continentes
Design personalizado de sua escolha
Soluções de jogos no local
Crupiês nativos
Transmissão em qualidade HD
Sete jogos de mesa diferentes

Tecnologia multiplataforma
Interface HTML5 personalizada
Solução turnkey
Suporte técnico dedicado 24/7
Experiência configuração de estúdio global
Recurso transmissão chromakey dinâmico
E mais recursos incríveis em breve

API DE FEED DE DADOS
CONTROLE O SEU JOGO!

CASINO

Nossa API de feed de dados oferece a opção de integrar nosso feed
de API, com resultados de jogos e feed de vídeo, em sua própria
vertical de cassino ao vivo. Isso permite que as empresas de iGaming
ofereçam nossas mesas de crupiê ao vivo para seus jogadores sob
sua marca.

Vários locais de estúdio
Disponível em ambientes dedicados privados e com marca
Mixagem completa de dados e vídeo para 100% de sincronia
VPN global para distribuição de dados
Não há necessidade de implantar novas tecnologias
Apenas uma taxa fixa, sem participação na receita

ROULETTE

4

BLACKJACK BACCARAT

36 17 14 29

2

33

DRAGON TIGER

4

36 17 14 29

2

33

4

36 17 14 29

2

33

A solução de API de feed de dados é ideal para provedores de crupiês
ao vivo e de RNG existentes que pensem em desenvolver jogos com
crupiês ao vivo ou operadores que queiram desenvolver jogos ao vivo.

PERSONALIZAÇÃO DE

PLATAFORMAS ON-LINE
DISPONÍVEL PARA OS SEGUINTES JOGOS:

ROLETA

DRAGON TIGER

BLACKJACK

TEEN PATTI

BACARÁ

SIC-BO

CONECTE SEU CASSINO DE JOGOS ON-LINE REAL AO MERCADO GLOBAL
Abra suas portas para o mundo on-line, o VIVO VLB foi desenvolvido para a experiência de jogo de cassino digital
atual, oferecendo uma ligação direta entre o cassino real e a emergente indústria de jogos on-line, mesclando
ambos para fornecer uma experiência consistente.
Os anos de experiência e o conhecimento da indústria que a Vivo possui nos permitem fornecer uma solução
simples e econômica para nossos operadores parceiros. Seus clientes podem visitar seu cassino on-line favorito
a partir de qualquer dispositivo, até mesmo fora de casa, dando a eles a sensação real do seu cassino em
qualquer lugar e a qualquer momento. Entendemos que os jogadores optam por jogar em marcas de cassino
conhecidas. Ao abrir as portas de cassinos reais para jogadores globais em um ambiente on-line seguro e
envolvente, os jogadores desfrutam de uma verdadeira experiência de cassino ao vivo.

NA PISCINA

NO QUARTO

AT THE BAR

VIVO VLB – IN RESORT
O VIVO VLB InResort usa tablets para implantação dentro e em todo o ambiente do cassino. Os cassinos de hoje são
enormes estabelecimentos de entretenimento, e o VIVO VLB InResort permite que os clientes da Vivo expandam seu
salão de jogos, oferecendo jogabilidade ao vivo de qualquer lugar do complexo do cassino via Wi-Fi. Usando
smartphones, tablets, laptops, TVs inteligentes, terminais e infraestrutura de navios de cruzeiro, os jogadores podem
jogar de qualquer lugar, a qualquer momento.

TURNKEY / VAREJO
OPERAÇÕES REAIS / QUIOSQUE / SISTEMA DE AGENTE
A Vivo Gaming ajuda os operadores a adicionar e combinar novas opções para os clientes em suas operações reais.
Entendemos e valorizamos os requisitos dos operadores reais e nos dedicamos a fornecer soluções criativas e conﬁáveis
para operadores de lojas de apostas, cassinos, quiosques e sistemas de agentes.

VERSÃO PARA DOWNLOAD COM INOVADORA
TRANSMISSÃO DE VÍDEO HD

VÁRIAS OPÇÕES DE
PAGAMENTO

ESTRUTURA DE AGENTE DE
HIERARQUIA DE VÁRIOS NÍVE

WHITE LABEL
Nós nos encarregamos de projetar um site de cassino genuíno de acordo com sua visão ou uma expansão de sua marca
atual. Apoiado por nossa equipe de especialistas em tecnologia e design, oferecemos serviços diversiﬁcados.

MARCA
PERSONALIZADA

ANÁLISE
DE DADOS

BACK OFFICE
PODEROSO

SUPORTE
DE CONTEÚDO

IRELATÓRIOS
DE JOGADOR

SISTEMAS
DE GES

A CONFORMIDADE VIVO GAMING

ESTÁ NO CORAÇÃO DA NOSSA CULTURA
A Vivo Gaming está em conformidade com os mais altos níveis da indústria de jogos justos e responsáveis. Procedimentos
operacionais profissionais e total transparência são os fundamentos do nosso negócio. Nossas operações de transmissão
seguem a estrita regulamentação de cassinos reais, e garantimos que todos os equipamentos de cassino e gravação usados em
nossas instalações de transmissão são fornecidos por fabricantes regulamentados líderes do setor para garantir precisão e
fidelidade. Os produtos de crupiê ao vivo da Vivo Gaming foram verificados pela Comissão de Estado Búlgara de Jogos, receberam
o reconhecimento da MGA e são licenciados pela Autoridade de Licenciamento de eGaming de Curaçao.
Os produtos de crupiê ao vivo da Vivo Gaming foram testados e aprovados em precisão, imparcialidade e confiabilidade pela GLI
Gaming Laboratories International. A Vivo Gaming também tem permissão para distribuir seus produtos certificados aos
licenciados da Isle of Man Gambling Supervisory Commission (GSC).

CRESCENDO COM
NOSSOS AMIGOS

Siga-nos em:
+ 442081334240

sales@vivogaming.com

vivo.gaming

www.vivogaming.com

DIGITALIZE PARA
DEMONSTRAÇÃO

