




НАШІ КЛІЄНТИ



Загальний опис системи
Система автоматизації SERVIO 
для казино складається з ряду 
інструментів, що дозволяють 
налагодити систему управління 
казино і всіх його підрозділів.

А наявність інтеграції з 
системами SERVIO HMS (для 
готелів) і SERVIO POS (для 
ресторанів) забезпечує обмін 
даними відвідувачів між цими 
системами, позбавляючи 
персонал від потреби 
дублювання даних вручну.



робоче місце рецепції

робоче місце 
касира 

інтеграція з іншими 
системами (гральні 
автомати, 
ресторан, готель 
тощо)

робоче місце 
піт-боса робоче місце менеджера

Типовий склад системи:



Встановлюється на робоче місце 
рецепції казино, на якому 
проводиться реєстрація клієнта: 

● формування анкети клієнта - 
внесення особистих даних ПІБ, 
фото, дані документа

● встановлення статусу chek-in  - 
check-out 

Servio Casino Cheсk-In (рецепція)



● друк та прив’язка індивідуальної 
пластикової картки до анкети 
клієнта

● ведення “чорного” списку, 
запити до БД лудоманів 

● друк документів - чек, анкета, 
правила закладу тощо



Робоче місце Servio Casino POS (каса)
Встановлюється на робоче 
місце касира, на якому 
проводиться оплати, 
поповнення особових рахунків 
та обмін фішок: 

● ведення обміну фішок 
згідно номіналу та, 
зважаючи на курс обміну, 
система сама вираховує 
кількість фішок різного 
номіналу, що потрібно 
видати

● друк фіскального чеку 



● внесення суми та 
автоматичне переведення 
вартості фішок у грошовий 
еквівалент в залежності від 
курсу

● автоматичний розрахунок 
суми виграшу за 
виключенням податків 
(ПДФО, воєнний збір тощо) 

● друк чеку

Каса - виплата виграшу



Каса - історія транзакцій
● всі операції клієнта 

відображаються у системі
та фільтруються по даті та 
виду операції (внесення 
коштів, видача фішок або 
зарахування на рахунок 
для гри на автоматах, 
виплата виграшу)



Встановлюється на робоче місце 
адміністратора закладу 

● стереження за гостями у залі
● перегляд карток всіх гостей у 

залі
● видача клієнтам подарунків від 

казино, для більшого 
заохочення (проводиться через 
касу)

● лічильник зміни круп’є з 
нагадуванням

Робоче місце (піт-бос)



Встановлюється на робоче 
місце менеджера закладу 

● інвентаризація фішок
● касові звіти
● залишок фішок в касі
● статистика по 

відвідувачах - час 
перебування, ігрові 
переваги та т.п.

Робоче місце (бек-офіс)



● єдина картка гостя для оплати ігор на автоматах
● нарахування бонусів на картку клієнта
● вивід виграшу через загальну касу з відповідним 

друком необхідних чеків
● формування звітів по іграм

Гральні автомати



● єдина картка для оплати у барі та казино
● фіксування всіх етапів обслуговування 

гостей - від створення замовлення до 
видачі чека

● налаштування зручної системи оплати 
праці і нарахування бонусів співробітникам 
згідно відпрацьованого часу

● використання бонусної програми для 
підвищення лояльності клієнтів

● ведення складського та управлінського 
обліку, проведення інвентаризації

● формування детальних звітів

Servio POS - ресторан, бар в закладі



Servio HMS - готель
● система управління всіма напрямками 

діяльності готельного комплексу 
● гнучка система бронювання, поселення і 

обслуговування гостей
● ефективна система управління 

номерним фондом
● контроль роботи персоналу, CRM для 

housekeeping
● інтегрована система онлайн-

бронювання (сайт, ОТА-канали)
● синхронізація зі спеціальним 

обладнанням - системою контролю 
управління доступом, BMS тощо

● понад 130 звітів для детального аналізу 
роботи готелю
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