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JACKPOTLAR

Kiron, artık çevrimiçi ve perakende

ortamlarında mevcut olan çok kanallı RGS, 

BetMan'da yeni jackpot özelliğinin piyasaya

sürüldüğünü duyurmaktan gurur duyuyor. 

BetMan'ın oyun portföyünde sunulan bu

büyüleyici oyun özelliği ile oyuncular daha

fazla kazanma fırsatına sahip olacak. Başarıyla

oynanan her uygun biletin bir yüzdesi Jackpot 

ödülüne katkıda bulunacaktır. Şanslı çekiliş, 

sertifikalı bir RNG tarafından rastgele

gerçekleştirilir.

NEDEN BU ÖZELLİĞE SAHİP OLMALISIINIZ?

• Oyun oynamayı ve gelir artışını teşvik eder.
• Belirli bir oyun için veya birden çok oyunda

birden çok jackpotu kolayca yapılandırır.

• Jackpotlar havuz tabanlıdır ve bilet

satışları tarafından yönlendirilir.

• Jackpotlar istenirse tohumlanabilir.
• Jackpotlar, değişen ödeme sıklıkları ile

ayarlanabilir..

• Jackpot çekilişleri sertifikalı bir RNG 

tarafından icra edilir.
• Jackpotlar oyunculara çekici bir şekilde

sunulur.

• Minimum bahis girişi yeterlilik seviyeleri

ayarlanabilir.



ANA ÖZELLİKLER

• Çoklu ikramiye, istediğiniz zaman 

kurulabilir,

• Jackpot'lar yerelleştirilebilir ve para birimine

göre ayarlanır,

• Jackpots can be named to suit advertising or

marketing campaigns,

• Jackpotlar, reklam veya pazarlama

kampanyalarına uyacak şekilde

adlandırılabilir,

• Minimum bahis miktarını ayarlayın. (Bir

bahsin jackpot çekilişine hak kazanması için

minimum giriş şartı)

• Bir başlangıç tohum değerini etkinleştirin. 

(Jackpotun başlayacağı değer)

• Jackpot tahsisinin birikmesine izin vermek

için jackpotun artmaya başlayacağı değeri

ayarlayın,

• Jackpot çekilişini yapmak istediğiniz oyunları

seçin,

• Grup kurulumunuzda birden fazla çıkış

varsa, jackpotu hangi satış noktasına

uygulamak istediğinizi belirtin,

• Satış tahsis yüzdesini belirleyin. (Bu belirli

jackpot mevcut çekilişine tahsis edilen bilet

değerinin yüzdesidir)

• Sonraki çekiliş tahsis yüzdesini tanımlayın. 

(Bu, bu sonraki belirli bir jackpot çekilişine

tahsis edilen bilet değerinin yüzdesidir. Bu 

nedenle, bir sonraki ikramiye çekilişi

sürekli oyuncu ilgisini artırmaya hazırdır)

• Çekiliş başlangıç ve bitiş aralığını belirtin. 

(Bu, jackpotun rastgele çekileceği değerler

arasında jackpot değer aralığıdır). 

Jackpotu çekmek için sertifikalı bir RNG 

kullanılır.

• Ödeme Getirisini tanımlayın. (RNG'nin

son aralık değerinde çekilişi 

gerçekleştirememesi durumunda jackpot

değerinin belirli bir seviyede

sınırlanmasını sağlayan önemli bir risk 

yönetimi geçersizlik hükmü).
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