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Bogtrykkergårdens

Dansk udviklet BankoSystem til styring af:
Banko 90 . Bingo 75 . Kortbingo . Lotteri . Gevinst Chancen

- samt gevinstplan med gevinstvisning

BANKO  SYSTEM
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Beskrivelse

Systemet er udviklet af Bogtrykkergården Nørresundby ApS. 
Danmarks førende producent af bankoudstyr i samarbejde 
med Banko-Hallen i Randers.
Det giver dig garanti for at programmerne er tilpasset danske 
forhold og fungerer til både små og store foreninger såvel som 
små og store Banko- og Bingohaller.

Programmet kan ALT:

- Leveres på CD.
- Kan tilsluttes ekstra skærme i salen.
- Skærmfarver kan vælges i alle felter.
- Spilleplaner kan oprettes, hvor gevinster m.v. kan indtastes.
- Udtrække numre til Banko 1-90 eller Bingo 1-75
- Udtrække kortbingo, og kontrol heraf.
- Udtrække lotteri fra 1 - 999.999.
- Styring af bankonumre til Jackpotspil.
- Gemme bankonumre/bingonumre (Jackpottal) i 2 seperate  
 grupper.
- Udtrække ekstra bankonumre/bingonumre (Jackpottal).
- Overføre bankonumre/bingonumre (Jackpottal) til et spil.
- Kontrollere alle spil og sidespil for gevinst.
- Automatisk udtrækning med tidsindstilling,
 eller manuel udtrækning.
- Kontrollere plader for gevinst, indtast blot pladens nummer.
- Kontrol af gevinst på alle sidespil (Jackpot, Super Jackpot,  
 Stjernebingo 3 og 9, Engangsplader, S-bingo m.m.)
- Afvikle Gevinst Chancen.

Let at installere og kræver ikke speciel EDB-viden eller dyre 
krav til computeren, blot en ganske almindelig PC med CD.

Over 80.000 bankoplader, 12.000 bingoplader og
800 kortbingoplader ligger gemt i programmets hukommelse.

Få en GRATIS demo cd tilsendt. 

Backup af System ved strømafbrydelse.
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BANKO 1-90

Opråbertavle med visning af nummer, forrige 
nummer, antal numre der er udtrukket og 
igangværende spilnr.

Indtast bankopladens nummer, og vupti...
Opråberen ser straks om pladen er godkendt.

Kontroltavle til bankospil med 90 numre, et 
overskueligt overblik over udtrukne numre 
samt bankonummer.

Det traditionelle Banko 90, hvor tallene 1-90 udtrækkes.
Med BankoSystemet blandes tallene mere end
2 millioner gange i sekundet.
Systemet kan tilsluttes ekstra skærme i salen, så publikum kan 
følge med i det udtrukne nummer, forrige nummer, antal numre 
udtrukket, og hvilken gevinst man spiller om.

Ved BANKO har opråberen efter eget valg, mulighed for at se 
de udtrukne numre blot ved at indtaste bankopladens nummer, 
eller via kontroltavle. 

Programmet kan ALT:

- Udtrække numre til Banko 1-90.
- Gemme bankonumre (Jackpottal) i 2 seperate grupper.
- Udtrække ekstra bankonumre (Jackpottal).
- Overføre bankonumre (Jackpottal) til et spil.
- Slette bankonumre (Jackpottal).
- Kontrollere alle jackpot-spil for gevinst.
- Automatisk udtrækning med tidsindstilling,
 eller manuel udtrækning.
- Kontrollere pladen for gevinst, blot ved at
 indtaste pladens nummer.
- Holde styr på gevinster i alle spil.
- Kontrol af alle sidespil (Jackpot, Super Jackpot,
 Stjernebingo 3 og 9, Engangsplader, S-bingo .m.m.)

Let at installere og kræver ikke speciel viden eller
dyre krav til computeren.

Blot en ganske almindelig PC med CD og Windows
som styreprogram.
Over 80.000 bankoplader ligger gemt i programmets
hukommelse.

Backup af System ved strømafbrydelse.
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I det populære Bingo 75 holder Systemet styr på alt fra
udtrækning af numre, kontrol af bingoplade med alle tænkelige 
kombinationer på pladen, og holder samtidig styr på gevinster i 
hvert enkelt spil.
Der kan hurtigt skiftes spilleplan, hvis færre eller flere spillere 
ankommer til spillet, mulighederne er uendelige.

Udviklet af Bogtrykkergården. Danmarks førende producent 
af Bankoudstyr i samarbejde med Banko-Hallen i Randers, og 
andre foreninger som velvilligt er kommet med gode råd.
Det giver dig garanti for at programmet er tilpasset danske 
forhold og kan anvendes af både små og store foreninger.

Programmet kan ALT:

- Udtrække numre til Bingo 1-75
- Gemme bingo tal.
- Udtrække ekstra bingotal.
- Overføre bingotal til et spil.
- Slette bingo tal.
- Automatisk udtrækning med tidsindstilling,
 eller manuel udtrækning.
- Kontrollere pladen for gevinst, blot ved at
 indtaste pladens nummer.
- Holde styr på gevinster i alle spil.

Let at installere og kræver ikke speciel viden eller
dyre krav til computeren.

Blot en ganske almindelig PC med CD og Windows som
styreprogram.
Over 12.000 bingoplader ligger gemt i programmets
hukommelse.

Backup af System ved strømafbrydelse.

Opråbertavle med visning af nummer, forrige 
nummer, antal numre der er udtrukket og 
igangværende spilnr.

Indtast bingopladens nummer, og vupti...
Opråberen ser straks om pladen er godkendt 
og på hvilken kombination der er gevinst.

Kontroltavle til bingospil med 75 numre, et 
overskueligt overblik over udtrukne numre 
samt bingonummer.

BINGO 1-75
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KOrTBINGO

Kortbingo er et sjovt og underholdende spil.

Udviklet af Bogtrykkergården. Danmarks førende producent 
af Bankoudstyr i samarbejde med Banko-Hallen i Randers, og 
andre foreninger som velvilligt er kommet med gode råd.
Det giver dig garanti for at programmet er tilpasset danske 
forhold og kan anvendes af både små og store foreninger.

Programmet kan ALT:

- Udtrække kort.
- Automatisk udtrækning med tidsindstilling eller manuel   
 udtrækning.
- Kontrollere kuponer for gevinst, blot ved at
 indtaste pladens nummer.

Let at installere og kræver ikke speciel viden eller
dyre krav til computeren.

Blot en ganske almindelig PC med CD og Windows som
styreprogram.
Over 800 kortspil-kuponer ligger gemt i programmets
hukommelse.

Backup af System ved strømafbrydelse.

Opråbertavle med visning af spillekort
forrige kort, antal kort der er udtrukket og 
igangværende spilnr.

Indtast kortbingopladens nummer, og vupti...
Opråberen ser straks om pladen er godkendt 
og på hvilken kombination der er gevinst.

Kontroltavle med visning af spillekort
forrige kort, antal kort der er udtrukket og 
igangværende spilnr.
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Gevinst Chancen er et nemt og sjovt lågespil 
hvor gevinster er lagt ind af arrangøren, og 
gemt bag lågerne.

GEVINST CHANCEN

Gevinsten Chancen er et lågespil med 16 låger, der spilles via 
Bogtrykkergårdens BankoSystem.

Her har spillerne mulighed for at vinde en ekstra præmie på 
forskellige tidspunkter. f.eks. banko/bingo ved række eller fuld 
plade efter et bestemt antal numre, 3 gange i timen, sidste spil 
i hver time, sidste spil inden pausen osv.

Det er kun arrangørens fantasi der sætter grænsen. 

Et spil startes med at programmet blander de præmier
arrangøren har indtastet, og lægger dem bag de enkelte låger.

Den heldige spiller vælger en låge, hvorefter præmien bag 
lågen vises. Når præmien vises, sker dette trinvist for at øge
spændingen i hallen.

De præmier der kan vindes, bestemmer arrangøren selv, så 
det er kun fantasien der sætter grænser for hvad der kan 
vindes, og hvordan Gevinst Chancen bruges.

Gevinst Chancen vil løbende blive udviklet på grundlag af den 
respons der kommer fra brugerne.

Backup af System ved strømafbrydelse.

Når en spiller har valgt et nummer, fremkom-
mer den valgte låge på skærmen for at øge 
spændingen, inden gevinsten vises.

Bag låge nummer 7, gemte der sig således en 
gavekurv. Der kan fortsættes på spillet, eller 
alle låger kan blandes forfra.
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Lotteriudtrækning klares nemt og fejlfrit med 
den overskuelige oversigt.

LOTTErIUDTrÆK
Hurtig og nem udtrækning af:

Lotterinumre, Medlemskort,
Døde duer og mange andre former for lotterier.

Der vælges et interval fra f.eks. 1-200, herefter udtrækkes
numrene tilfældigt af systemet.

Kan foretage udtrækning af lotterinumre
i interval fra 1-999999.

Anvendes til udtrækning af:

Lotterier
Medlemskort
Døde Duer

Backup af System ved strømafbrydelse.
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GrATIS DEMO

Bogtrykkergården giver dig en enestående mulighed,
for at afprøve BankoSystemet og lære programmet at kende.

Ring på telefon 98 17 26 11, og modtag en gratis Demo version.

Hvis du herefter ønsker at købe enkelte moduler eller
komplet pakke med alle moduler, så sender vi adgangskoder.
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