EUROPEAN ROULETTE

Tipul de joc:
Joc de societate
Câștigul jucătorului: 97,3%

Ultima ofertă de ruletă de la Net Entertainment este European Roulette și
oferă operatorilor un avantaj competitiv cu acest joc online popular.
Acesta oferă o experiență de top cu o masă și panou atractive, design
intuitiv și anunțuri vocale care ușurează desfășurarea jocului.
Având un panou dinamic, mizare pe pista de curse, senzația de a sta la
masă nu a fost niciodată la fel de convingătoare într-un mediu online.

Versiunea pentru fișa jocului: 1.0
Data: 2016-10-13

DESPRE EUROPEAN ROULETTE

European Roulette Versiunea pentru
fișa jocului 1.0, 2016-10-13

INFORMAȚII GENERALE
Tipul de joc

Joc de societate

Valori jeton (€)

Valori implicite: 1, 2, 5, 25, 100, 500

Miza Min / Max (€)

Implicit: 100 / 25000000

Suport lingvistic

24 de limbi

FUNCȚIILE JOCULUI







Panoul Mize speciale
Numere Calde și Reci
Panou dinamic
Pista de concurs
Mize preferate
Joc automat

CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului (%)

97,3%

Câștigul maxim (€)

Implicit: 4620

JOC RESPONSABIL


Limitele jucătorului

Jucătorul și operatorul cazinoului pot seta următoarele limite de joc:
Miza & pierderea per sesiune, zi, săptămână sau lună. Blocarea
tuturor jocurilor pentru o perioadă specificată de timp. Restricționarea
duratei sesiunii de joc în minute.
 Jocul pe bani reali este restricționat de fondurile din contul jucătorului
(de ex. nu poate juca pe credit).
 (Doar pentru jurisdicția italiană) Jucătorul poate avea inițial o sumă
maximă de 1.000 € în portofel. Deoarece fiecare joc este o sesiune de
utilizator, portofelul jucătorului poate depăși această limită în timpul
jocului.


Altele

Jocul pentru distracție
Valori variabile pentru fisă
 Niveluri variabile de miză
 Modul G4


INFORMAȚII TEHNICE
ID-ul jocului

europeanroulette3 (portofel de bază)
europeanroulette3_sw (portofel unic)

Dimensiunea fișierului (MB)

12.74

Rezoluția afișajului

1024 x 768

Raportul de aspect

4:3

Tehnologie

Flash - 11.0.0 sau mai nouă

Desfășurare

Consultați secțiunea de Asistență a modulului de cazinou pentru lansarea
jocurilor pentru modulul de cazinou.
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DESIGNUL JOCULUI

Designul și grafica jocului
European Roulette are un aspect superb și un design superior
împreună cu opțiunile standard de mizare disponibile și la alte
jocuri de societate populare de la Net Entertainment. Jocul
conține tipuri standard de mize pe interior și exterior pentru
ruletă.

Masa de joc

Evidențierea eficientă și simplă a mizei și mesajele de la trecerea
pe deasupra cu mouse-ul ajută jucătorii la plasarea mizelor.
Această asistență informează jucătorii ce mize s-au făcut și îi
anunță când au depășit limita mizei sau a mesei.
Panoul atractiv diferă în funcție de etapa de joc. Acesta afișează
lista cu rezultatele de la masă, prezentarea numărului câștigător și
alte statistici ale ruletei.
Jocul conține o combinație elegantă a ce este mai bun în varianta
standard la care sunt adăugate noutățile.

Runda de joc
Desfășurarea rundei de joc la European Roulette combină cele
mai bune aspecte de la experiența de cazinou online și cazinou
fizic.
Jucătorii își plasează jetoanele pe masă ca la o masă normală și
pot muta sau modifica aceste mize foarte ușor cu un clic pe
buton.
O rundă de joc de European Roulette urmează secvența de mai
jos:
Numărul câștigător 1 roșu

1. Jucătorul este invitat să plaseze mizele sale.
2. Jucătorul alege și își plasează mizele.
3. După plasarea unei mize, jucătorii apasă butonul ÎNVÂRTIRE
pentru a începe o rundă de joc. Valoarea tuturor mizelor
plasate este retrasă din soldul jucătorului, după care bila este
lansată pe roata ruletei.
4. După ce bila aterizează într-o căsuță, numărul câștigător este
anunțat și toate mizele câștigătoare sunt achitate.

Plasarea mizelor

Pistă de curse deschisă

Jucătorii pot alege între mize pe interior, mize pe exterior, mize
pe pista de curse sau pot plasa combinații dintre acestea trei.
Mizele pe interior și exterior sunt făcute prin plasarea jetoanelor
direct pe masa ruletei. Când jucătorul pune un jeton pe o zonă de
mizare, numerele incluse în miză sunt evidențiate și o fereastră
mică de informare afișează restricțiile privind miza minimă și
maximă. După ce este plastă miza, conținutul ferestrei se schimbă
pentru a afișa valoare jetoanelor plasate în acel moment pe
respectiva miză și plata în caz de câștig.
Mizele pe pista de curse, pe de altă parte, sunt făcute prin
deschiderea pistei de curse și plasarea jetoanelor pe zonele de
mizare selectate. Când un jucător indică o miză pe pista de curse,
numerele corespunzătoare incluse în miză sunt evidențiate pe
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DESIGNUL JOCULUI

masă.

Mize și limite acceptate
European Roulette acceptă toate mizele pe care jucătorii sunt
obișnuiți să le vadă la masă. Următorul table prezintă mizele
acceptate cu limita maximă implicită:

Mizele plasate și câștigurile achitate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miză directă €10
Miză divizată €20
Miză linie de trei €30
Miză colț €40
Miză linie de șase €60
Mize duzină/coloană €200
Miză Par Impar €500
Miză Mare Mic €500
Miză Roșu Negru €500

Panoul ruletei
Panoul de la European Roulette afișează 3 numere calde și reci și
rezultatele de la ultimele 15 runde de joc. Numerele Calde și Reci
sunt calculate pentru ultimele 500 de runde de joc.

Panoul ruletei

Mize preferate
Obiceiurile de mizare ale jucătorilor sunt ușurate de funcția Mize
preferate care le permite să-și salveze mizele preferate și să le
plaseze automat. Jucătorul trebuie doar să-și plaseze toate mizele
pe masă și să deschidă meniul Mize preferate. De aici, aceștia pot
crea un nume pentru miză și să o salveze.

Meniul Mize preferate
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Panoul cu statistici

Panoul cu statistici

Funcția Panoul cu statistici este un concept destul de simplu, însă
oferă multă valoare acestui joc. Cu ajutorul acestei funcții jucătorii
pot vedea rezultatele rundei de joc, numerele calde și reci și
statisticile mesei. Jucătorul poate face mize directe pe numere
calde și reci sau poate face mize pe exterior plasând jetoanele
direct pe panoul cu statistici.

Branding
La fel ca la toate jocurile de societate de la Net Entertainment,
sunt oferite mai multe opțiuni de branding pentru a face ca
European Roulette să se potrivească cât mai bine posibil cu
designul și schema de culori a paginilor de web și cu mărcile
comerciale ale cazinoului dvs. European Roulette oferă
următoarele posibilități de branding:


Alegerea culorii pentru masă și fundal.
Alegerea modelului pentru fundal.
 Plasarea siglei pe masă.


Opțiuni de branding
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Rezumatul câștigurilor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
97,3%
CÂȘTIGUL MAXIM - EUR
Implicit:


4620

Notă: Câștigul maxim al unei runde de joc este mai mare decât câștigul
maxim identic deoarece o rundă de joc poate include mai multe învârtiri.

Casierie
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Randomizarea
GENERATORUL DE NUMERE ALEATORII (RNG)
Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) se numește Fortuna, este un generator de
numere pseudoaleatorii (PRNG) sigur din punct de vedere criptografic ce a fost conceput de Bruce Schneier și
Niels Ferguson. Pentru mai multe informații, consultați documentul Generarea de numere aleatorii.
Generatorul de numere aleatorii și implementarea sa a fost testată și aprobată/certificată în ceea privește
gradul de randomizare în conformitate cu standardele curente din domeniu de către o unitate de testare terță
acreditată și independentă.

Gestionarea funcționării incorecte
Dacă jucătorul încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidată (de exemplu, datorită inactivității sau
repornirii sistemului) este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul poate după aceea să se conecteze și să
reia desfășurarea jocului. Starea jocului este mereu salvată, astfel încât jucătorul poate relua desfășurarea
jocului exact de unde a lăsat-o.
În cazul unei erori HTTP, expirarea timpului în rețea sau a unei erori de server, jucătorului îi va fi afișat un mesaj
„eroare tehnică” și jocul va rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul când
acesta devine disponibil.

Dacă expiră timpul pentru o sesiune, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „expirare timp pentru sesiune” și jocul
va rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.

În cazul unui eveniment „rămas fără bani”, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „rămas fără bani” și jocul va
rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.
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(Doar pentru jurisdicția italiană) Mai multe informații privind gestionarea funcționărilor incorecte sunt descrise
și în secțiunea 3.2.1 a documentului Platforma de joc (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Acest document
oferă detalii privind modul în care un jucător este informat de plățile de returnare a soldului și procesul tehnic.
Informațiile referitoare la expirarea timpului pentru sesiune și funcționările incorecte sunt oferite jucătorului
prin regulile jocului. Mai exact, jucătorul este informat că „În cazul unei funcționări incorecte a hardwareului/software-ului de jocuri de noroc, toate pariurile și plățile afectate sunt anulate și toate sumele pariate sunt
restituite.”

Informații pentru jucător
Jucătorii primesc un mesaj la care trebuie să răspundă după fiecare oră de joc fără întreruperi: Aceștia nu pot
continua să joace dacă nu răspund la mesajul care le oferă informații legate de suma mizată și câștigată până
atunci în timpul desfășurării jocului.
Jucătorii mai primesc și acces în orice moment din cadrul jocului la istoricul sesiunii lor de joc și la regulile
jocului.

Simularea jocului
O versiune demo a jocului este disponibilă la http://www.netent.com/games/
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ISTORICUL VERSIUNII
DOCUMENTULUI

VERSIUNE

CÂND

CE

1.0

2016-10-13

Prima versiune.
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