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CASEXE — це реальна свобода у світі азартних ігор

Для запуску нового онлайн-проекту більше не потрібні
величезні витрати й ризиковані інвестиції

CASEXE підтримає будь-яку модель Вашого оперування
в Інтернеті й на землі

CASEXE — ЦЕ НЕ ПРОСТО ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СТВОРЕННЯ КАЗИНО ПІД ВАШИМ

ВЛАСНИМ БРЕНДОМ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ. 1

Свобода Вашого бізнесу:

• Співпрацюйте з будь-якими 
постачальниками ігрових і платіжних рішень 
— ми підтримаємо інтеграцію з кожним із них

•  Домовляйтеся про умови співпраці
безпосередньо з постачальниками рішень

Необмежена
кількість ігор
під власним
брендом

Централізована
система керування
в особистому
кабінеті
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ. 2

Гнучкість і масштабованість:

Почніть проект із базовим набором
функцій, необхідним для успішного
старту проекту, і додавайте нові,
все більш складні опції в залежності
від його розвитку

Повний набір
ігрових/системних
налаштувань

Багатомовна
підтримка
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ. 3

Підтримка
різних валют

Флеш-технології,
які не потребують
завантаження

КросбраузерністьБез плати за
інтеграцію
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Без місячної
абонентської плати

Оплата по мірі
отримання прибутку

Безкоштовні
оновлення



Можливість інтеграції всіх видів ігрових рішень: казино, покер, ставки, 
лотерея тощо

Необмежена кількість ігрових провайдерів

Простий механізм включення/відключення кожної окремої гри,
вибірки або груп ігор

Можливість розподіляти ігри за типами: слот, відеопокер,
живий дилер тощо

Можливість створювати довільні групи ігор і призначати іконки для них

КЕРУВАННЯ ІГРОВИМ КОНТЕНТОМ
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КЕРУВАННЯ КОНТЕНТОМ САЙТУ

Додавайте й
налаштовуйте
пункти меню

Додавайте й
редагуйте новини,
оголошення, описи
ігор, бонусів тощо

Додавайте
й редагуйте
рекламні банери
та інші зображення
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КЕРУВАННЯ ГРАВЦЯМИ

Управління
рахунками
гравців

Вбудована
система
відстеження
звернень
клієнтів

Підтримка
геймерів
через
онлайн-чат

Можливість
для уповноваженого
персоналу
блокувати й 
розблокувати
гравців
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Вбудовані шаблони бонусів

Підтримка джекпотів

Безкоштовне поповнення кредитів для гри на інтерес може бути 
налаштоване на регулярній основі або прив'язане до конкретних 
подій

Спливаючі повідомлення для стимулювання активності й підвищення 
лояльності гравців

Уповноважені співробітники можуть вибірково винагороджувати 
гравців

Підтримка з питань e-mail маркетингу може бути надана за запитом

СТИМУЛЮВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ГРАВЦІВ
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ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМАНЕЦЬ

Єдиний 

інтегрований 

електронний 

гаманець для 

поповнення та 

зняття коштів 

гравців

Можливість 

роздільного 

налаштування та 

керування 

способами 

поповнення й 

зняття коштів

Можливість 

ручної 

авторизації 

при виведенні 

Необмежена 

кількість 

способів оплати, 

зручне 

керування 

платіжними 

системами
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Налаштування 

лімітів зняття 

коштів



Шаблони найпопулярніших бонусів

Умови відіграшу, які налаштовуються

Умови відіграшу можна налаштувати для кожного провайдера або гри

Можливість планування та управління бонусними кампаніями як у 
ручному режимі, так і автоматично шляхом програмування 
початку/завершення кампанії за часом і датою

Розширені налаштування для кожного бонусу

Уповноважений персонал може давати бонуси гравцям у ручному режимі

КЕРУВАННЯ БОНУСАМИ
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СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Власна багатомовна 
служба підтримки 
клієнтів CASEXE 
працює цілодобово, 
без вихідних і 
святкових днів

Ми раді надати 
допомогу при 
початковій інтеграції 
та налаштуванні 

Допомога в 
реєстрації домену 
при необхідності
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Звіти в реальному часі

Звіти за будь-який вказаний період

Окремі види звітів для кожного рівня доступу

Звіти налаштовуються в зручній та простій формі:

•  по гравцях
•  по ігрових провайдерах
•  по окремих іграх

СИСТЕМА ЗВІТІВ
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•  за фінансовими транзакціями
•  тощо



БЕЗПЕКА

Сучасні просунуті 
механізми керування 
ризиками й захисту від 
шахрайства

Рішення з 
інформаційної 
безпеки всіх 
критичних операцій 
та адміністративних 
частин системи

Безпечні технології 
організації спільної 
роботи різних ігрових 
серверів
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Ваш проект буде розгорнуто на наших надійно 
захищених серверах

Можливість надання виділеного сервера за Вашим 
запитом

СТАБІЛЬНІСТЬ
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ДИЗАЙН

Ви можете 
скористатися нашою 
ретельно підібраною 
колекцією шаблонів, 
які довели свою 
прибутковість

Ви можете 
використовувати готові 
власні дизайни

Наші фахівці можуть 
створити 
ексклюзивний дизайн 
вашого сайту за 
окремим запитом
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ІГРОВІ РЕЖИМИ

Гра на гроші Усі ігрові 
режими 
можна 
вмикати або 
вимикати

ДемограГра на інтерес
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DEMO



Однорівневе оперування

Багаторівневе оперування

Інтеграція в функціональні сайти або сервіси, зокрема 
мережі платіжних терміналів

МОДЕЛІ ОПЕРУВАННЯ
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Можливість призначати користувачам різні ролі: 
оператор (системний адміністратор), агент 
(партнер), менеджер, персонал технічної підтримки, 
касир

Кожен користувач має доступ тільки до певної 
частини системи

Багаторівнева система агентів

ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА ТА
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
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СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТА ТУРНІРИ

Підтримка 
соціальних 
ігор

Гравці можуть 
відправляти 
кредити один 
одному

Взаємодія з 
соціальними 
мережами
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ЗРАЗКИ
РЕАЛІЗАЦІЇ
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