TOEGANGSCONTROLE

bekend van

In samenwerking met NBS (Novomatic Biometric Systems™) heeft Reac een oplossing voor Cruks. Met dit
product wordt rekening gehouden met alle eventuele toekomstige nieuwe regels en eisen. De samenwerking
met NBS is zorgvuldig gekozen omdat dit een bewezen techniek is. NBS heeft reeds jarenlang praktijkervaring
in verschillende Europese landen op het gebied van toegangscontrole, registratie, responsible gaming en
opslaan en uitwisselen van persoonlijke en naar keuze eventueel biometrische data.

Bewezen technologie voor een snelle toegangscontrole, kennis en ervaring
op het gebied van gegevensbescherming en persoonsdata én een goede
voorbereiding op de toekomst.

Snelle Cruks check via automatische ID scan
AVG proof bezoekers registreren
Geregistreerde bezoekers hebben bij een volgend bezoek geen ID meer nodig en kunnen
direct naar binnen.
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Het systeem bestaat uit een lokale en eventueel een
centrale server zodat meerdere vestigingen binnen een
concern aan elkaar gelinkt kunnen worden. Het systeem
biedt in eerste instantie een snelle wettelijke vereiste
Cruks check middels een ID van de speler. Het uitwisselen
van de informatie voor Cruks gebeurd via beveiligde
verbindingen.

Indien gewenst kan de speler zich registreren zodat hij of zij bij een volgend
bezoek nog sneller toegang krijgt tot het casino via de zgn. fast lane, eventueel met
behulp van een tourniquet. Goed om te weten: alle persoonsdata wordt anoniem
opgeslagen en is niet te herleiden naar de speler.
Deze snelle toegang kan dan via een kaart of tag in combinatie met
gezichtsherkenning of via een vingerafdruk. Omdat de lokale server altijd gelinkt
is met de centrale server kunnen de geregistreerde spelers direct bij alle gelinkte
locaties via de fast lane naar binnen. Dit voorkomt rijen bij de entree.

REAC Casino Intelligence

In combinatie met een Reac G5 basis systeem* kan tevens worden
voldaan aan al het mogelijke omtrent responsible gaming. Via het
Magicpoints reward programma zijn er vele mogelijkheden op het
gebied van loyalty. Voor de spelers is er via de Magicpay player app
ook een E-wallet beschikbaar met tal van mogelijkheden.

In het kort:
Snelle toegangscontrole voor Cruks middels het NBS™ systeem
Optionele mogelijkheid voor registratie
1 keer registreren voor alle vestigingen
Anonieme opslag van data die niet te herleiden is
Snelle toegang via fast lane
Voldoet aan alle eisen op het gebied van gegevensbescherming
Veilige data uitwisseling met een reeds bewezen systeem
Voorbereid op al het mogelijke omtrent responsible gaming
Mogelijkheid tot het aanbieden van het Magicpoints reward programma met de Magicpay player app

Kortom: bewezen technologie en helemaal klaar voor de toekomst!
*Via een Reac G5 basis systeem kunt u gewoon gebruik blijven maken van het huidige casino management systeem, het wordt dan puur gebruikt voor het
Magicpoints reward programma en responsible gaming. Wel zo fijn, er komen immers genoeg veranderingen op ons af.

REAC Casino Intelligence

Disclaimer
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Alle inhoud
(teksten en afbeeldingen) en intellectueel ontwerp van dit document zijn eigendom van REAC BV. Het
is niet toegestaan om (delen van) de inhoud te kopiëren of te (her)publiceren in welke vorm dan ook.
Het REAC MagicPAY betaalsysteem en het REAC Magicpoints reward
systeem is gekeurd door GLI Europe BV. Zie ook: www.gaminglabs.com
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