Soluções para salas de bingo

A empresa

Somos uma empresa especializada no desenvolvimento, fornecimento e instalação
de equipamentos e sistemas para salas de bingo e componentes para jogos
eletrônicos.
Nosso foco é proporcionar aos nossos clientes a tranqüilidade e agilidade necessária
para o seu empreendimento.
Trabalhamos com uma visão de futuro, buscando sempre novas alternativas para a
maior rentabilidade e satisfação do seu negócio.

BELEZA
QUALIDADE
SEGURANÇA

Estrutura

Área administrativa com pessoal focado para o melhor

Área de desenvolvimento com foco na pesquisa de novos

atendimento ao cliente.

produtos e sistemas, sempre buscando alternativas para melhorar
a atratividade de seu empreendimento.

Área de produção com técnicos preparados para entregar
produtos de qualidade.

Área comercial com visão e conhecimento para identiﬁcar as
necessidades

Área de serviços com pessoal altamente especializado e treinado

e

oferecer

as

melhores

alternativas

de

equipamentos, sistemas, móveis e acessórios.

para o atendimento ao cliente, tanto nas instalações como
também nas manutenção preventiva e corretiva, treinamento

Parceiros com capacidade para fornecimento dos demais itens

para operação dos nossos equipamentos e sistemas, e suporte

necessários para a montagem da sala de bingo.

online.

Experiência
Nossa história nos da condição de proporcionar o que existe de melhor para o seu negócio. Já
instalamos mais de 300 salas de bingo no Brasil e América Latina, dos mais variados tamanhos e
soﬁsticação.

+300
SALAS

Conhecendo o sistema

Sistema de bingo
O Sistema opera de forma integrada entre seus programas, embora
possuam recursos para operar isoladamente.
A interface foi projetada para que sua manipulação seja realizada de
forma intuitiva e de fácil operação, abrangendo as mais diversas formas
de controle e caracterização de operações de jogo de bingo, mantendo
sempre a segurança e lisura dos dados e procedimentos.

Principais módulos
Jogo e cartonagem
Controle de clientes
Gerenciamento remoto
Link de salas

Módulo de jogo e cartonagem

Gerenciamento do jogo de bingo, controle de sorteadoras, painéis e equipamentos periféricos, caixa e cartonagem, adminstração de informações do
jogo de bingo e muitos outros recursos.

Jogo

Chefe
de mesa

Caixa

Cartonagem

Terminais de jogo - VIP
(App desktop e tablet)

Administração

Módulo de jogo e cartonagem (programas)

Jogo

Caixa e Cartonagem

Gerenciamento do jogo de bingo, controle de painéis eletrônicos,

Controle da distribuição de cartelas (venda), recebimentos, e o

sorteadoras de bolas, sistemas de áudio e vídeo e periféricos.

pagamento das premiações.

Possui diversos recursos agregados, por exemplo: Uso de voz digital,

O sistema de Caixa e Cartonagem pode ser administrado em conjunto

display de mensagens e vídeos, sorteios aleatórios, utilização de

(um único terminal) ou separadamente, de acordo com as

sorteadora virtual (sorteio eletrônico), gravação da locução para uso

necessidades da sala. Pode, ainda, aceitar a utilização de monitor

posterior, inúmeras combinações de série de cartelas, etc.

extra para controle e visualização pelos vendedores. Controle total
sobre a movimentação de cartelas, turnos de trabalho, permissões e
métodos de operação.

Administração / Controles
Gerenciamento de todas as informações da sala: Jogo, caixa e
cartonagem, terminais de clientes. Emissão de relatórios e

Terminal de Cliente (Bindatas, VIPs)

estatísticas.

É o programa utilizado pelos clientes para acompanhamento das

O sistema possui suporte para visualização remota, transmissão para

cartelas adquiridas. O visual do programa pode ser parcialmente

sistemas externos de controles ﬁscais, ex.: SAS.

adequado pela casa (temático).

É permitida a utilização de mais de um programa administrativo na

Os terminais de cliente podem ser instalados em PCs (com ou sem

casa, porém os extras servem apenas para acompanhamento.

touch), All in Ones ou Tablets (conectados por cabo ou wiﬁ).

Módulo de controle de clientes

Registro das atividades de clientes nas salas: ingresso, cadastro, emissão de tickets e cartões de identiﬁcação, pagamentos e recebimentos, controle
de limites para atendimento às exigências legais e ﬁscais. Possui ainda terminais de consulta para clientes.

Caixa e cadastro
de clientes

Terminal de consulta
(clientes)

Suporte de vendas
smartphone e tablet

Módulo de gerenciamento remoto

Permite o acompanhamento remoto, em PCs, Tablets ou Smartphones, das atividades da sala de bingo com dados, audio e imagem. O Sistema utiliza
modernas técnicas de segurança na transação de informações, com registro de controle de acesso e níveis de usuários.

Internet

Browser support
Desktop / tablet / smartphone

Módulo de link de salas

Permite a realização e compartilhamento de um grupo de salas com partidas e premiações integradas entre as participantes. É possível a realização de
uma ou mais partidas com integração de arrecadação e prêmios, e/ou somente o compartilhamento de algumas premiações. Ex.: Acumulados e
Jackpots.
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Equipamentos

Temos o que a sua sala precisa
A GS Bingo fornece todo o equipamento necessário para a
sua sala de bingo.

Sorteadoras
Paineis
TVs
Mesas de comando
Terminais
Móveis

Exemplo básico de conﬁguração

Terminal Consulta

Cliente Caixa
Painéis TVs ou Display
Sorteadora 2

Cliente Caixa

Mesa de
comando
- Jogo
- Caixa
- Cartonagem

Vendedores

Servidores
de Áudio
e Video

Cliente Caixa
Área VIP
Sorteadora 1
Painéis TVs ou Display

Cliente Caixa

Terminal Consulta

Algumas salas instaladas

Bingo Intendente - RJ

Bingo Intendente - RJ

Bingo Municipal - RJ

Bingo Calêdonia - RJ

Algumas salas instaladas

Bingo Roma - RS

Bingo Natal - RN

Bingo Tronix - RS

Bingo Center - RS

Algumas salas instaladas

Bingo Jardins - SP

Bingo Anália Franco - SP

Bingo Jardins - SP

Bingo Anália Franco - SP

A solução completa para a sua sala de bingo
E-mail: vendas@gsbingo.com.br

