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Requisitos Descrição

01.00 Sistema de Controlo de Máquinas de Jogo

01.01 Funcionalidades de Gestão de Jogo

01.02 Permite gestão todas as máquinas de jogo automáticas do casino: configurações iniciais e alterações com o consequente armazenamento histórico.

01.03 Permite gestão e arquivo em tempo real de todos os eventos gerados pelas máquinas de jogo, de forma a que seja possivel a sua consulta imediata.

01.04 Permite gestão em tempo real, de todos os prémios progressivos: criação, manutenção, incremento e valor total de prémios progressivos.

01.05 Permite o controlo de prémios progressivos multiinível.

01.06 Permite o controlo de prémios progressivos multinível em máquinas com multi-denominação.

01.07 Permite a visualização de todos os eventos e contadores relativos a qualquer máquina, de uma forma integrada no interface do sistema de controlo.

01.08
Permite a monitorização e visualização de eventos em tempo real com a possibilidade de aplicação de filtros de tipos de eventos, definidos por perfil de utilizador 

e/ou por máquina.

01.09 Permite a gestão de toda a contabilidade relativa às máquinas de jogo: controlo dos valores de jogo diários, mensais e anuais.

01.10 Permite efetuar ajustamentos aos valores contabilísticos. 

01.11 Permite a selecção de apenas determinados perfis de utilizador para a execução de ajustamentos aos valores contabilísticos.

01.12
Permite gestão e controlo das percentagens de retenção das máquinas de jogo: configuração dos valores teóricos, apuramento dos valores reais e das 

respectivas variações.

01.13 Permite a de listagem e contagem de todas as máquinas que efetuaram e não efetuaram jogo durante a partida diária.

01.14 Permitir a abertura de pelo menos 2 sessões de trabalho no mesmo posto.

01.15
Suporta o meio de pagamento por bilhetes com valor financeiro. (TITO - ticket in ticket out - não integra o objecto do presente concuso, não sendo por isso 

adquirido.

01.16 Permite a utilização de Tickets de Promoção (Pagáveis ou Apenas Jogáveis)

01.17
Capacidade de criar um número ilimitado de mapas gráficos (p.e. plantas do Casino) totalmente costumizáveis de múltiplas camadas onde  serão visualizadas as 

máquinas automáticas e outros objectos que possam vir, no futuro, a ser integrados no sistema (p.e. paineis de informação de jackpots).

01.18
Suporta a integração, através de modulo do sistema de controlo ou ferramenta externa, da funcionalidade  de Downloadable Gaming.  (não integra o objecto do 

presente concuso, não sendo por isso adquirido.

01.19 Suporta a funcionalidade de Marketing. (não integra o objecto do presente concurso, não sendo por isso adquirido.

01.20 Suporta a funcionalidade de Player Tracking.  (não integra o objecto do presente concurso, não sendo por isso adquirido.

01.21 Suporta funcionalidade de Business Intelligence.  (não integra o objecto do presente concuso, não sendo por isso adquirido.

01.22 Permite a criação de novos relatórios pelos utilizadores que forem autorizados para o efeito.

01.23
Permite a disponibilização de mapas diários de Receita Diária Estimada, Receita Diária Real, Totais de todos os tipos de pagamento manual, Pagamentos sem 

Sinal, Anulações de Pagamentos e Ajustamentos de Valores.

01.24
Permite exportar todos os mapas da aplicação para ficheiros dos seguintes formatos: PDF (Portable Document Format)  e Texto em formato CSV  (Comma 

Separeted Values) 

01.25 Funcionalidades de Segurança

01.26
Transporte da informação relativa à contabilidade do jogo efectuada utilizando protocolos criptográficos que impeçam a obtenção e alteração dos dados em 

trânsito através da escuta e intercepção do tráfego 

01.27
Os dados armazenados, relativos à contabilidade do jogo, não podem ser legíveis por utilizadores de operação, através de acesso directo aos ficheiros 

residentes no sistema operativo.   

01.28
O acesso aos sistemas e softwares propostos (Solução)  para efeitos de gestão remota e utilização regular será  efectuado apenas através de protocolos 

seguros, ou seja sem problemas de segurança identificados.

01.29 Acesso à Solução para efeitos de gestão remota e utilização regular efectuado apenas através de canais cifrados.

01.30 Permite a criação de múltiplos grupos de acesso e associar-lhes permissões individualizadas

01.31 Permite a criação de utilizadores e atribuição de um ou mais grupos de acesso.

01.32
Permite múltiplos níveis de direitos de utilizador em cada objecto do sistema como por exemplo a leitura ou escrita.

Permite a atribuição de permissões de acesso apenas de leitura a alguns users e funcionalidades do sistema de controlo.

01.33 Permite manter um registo consultável, online e disponivel a cada momento de todas as ações efetuadas por cada utilizador.

01.34 Alimentação do dispositivo de SMIB (Slot Machine Interface Board ) por fonte de alimentação alternativa à máquina.

01.35 Permitir desencadear alarmes para grupos de utilizadores sempre que determinados eventos forem recebidos.

01.36 Possibilidade de configuração os grupos de eventos sobre os quais se pretenda desencadear alarme.

01.37 Disponibilização de Gateway para a integração de sistemas de food & beverage que permita consultar dados sobre os jogadores registados no sistema.

01.38 Identificar o técnico, através de um cartão específico, sempre que houver necessidade deste aceder fisicamente à máquina de jogo.
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02.00 Servidores  e Bases de Dados
02.01 A solução de servidores e bases de dados será centralizada no Centro de Dados do Casino.

02.02
O fornecedor tem que partilhar o esquema da bases de dados e tornar possível acesso à base dados com o intuito de recolha de conteúdo relevante para o 

controlo do jogo. 

02.03 Funcionalidades de Segurança

02.04 Os servidores e bases de dados propostos têm que ser disponibilizados com redundância completa de hardware.

02.05
Os servidores e bases de dados propostos têm que implementar mecanismo de agregação de links ou equivalente, para a redundância no acesso ao meio físico 

de rede

02.06
Os servidores e bases de dados têm que ser organizados em grupos de forma a garantir a redundância lógica da solução ou seja redundância de serviços e 

aplicações num modelo de Activo-Standby ou Activo-Activo. )

02.07
Quando os servidores se organizam em grupos para a diponibilização de um serviço, a mudança entre o servidor ativo em falha, e o repectivo servidor em 

standby tem que ser automática. 

02.08
Os servidores de bases de dados têm que armazenar os registos das transações efectuadas de forma a que seja possível recuperar um estado anterior a uma 

eventual falha através da recriação da base de dados.

02.09 O Cluster utilizado para a redundancia da base de dados, tem que garantir a sincronização instantânea dos membros do cluster em  tempo real.

03.00 Postos de Trabalho e Impressoras

03.01
A solução proposta tem de contemplar o fornecimento e instalação de hardware para postos de trabalho com monitor mínimo de 21'' e todo o licenciamento 

necessário. O número de postos de trabalho a instalar para a Inspeção-Geral de Jogos será definido por esta.

03.02

A solução proposta tem de contemplar o fornecimento e instalação, na área da Inspeção-Geral de Jogos, de 2 impressoras monocromáticas A4, de tecnologia 

laser, com uma velocidade de produção mínima de 30 páginas A4 simplex por minuto, com pelo menos 128MB de memória, com uma capacidade média mínima 

de volume de impressão mensal de 20.000 páginas por mês e com porta paralela bidirecional de alta velocidade, USB 2.0 e Fast Ethernet 10/100 BASE TX 

como interfaces 

04.00  Área de Storage

04.01 A área de storage do servidor tem de permitir manter toda a informação contabilística, no mínimo, durante 10 anos.

04.02 A área de storage do servidor tem de permitir manter toda a informação relativa aos eventos das máquinas, no mínimo, durante 2 anos

04.03 A área de storage tem que disponibilizar toda a informação em disco e os dados têm que estar permanentemente acessíveis e de forma automática e instantânea

04.05 A área de storage tem que disponibilizar os discos de hot spare necessários para suprir falhas e garantir permanentemente a sua disponibilidade.

05.00 Equipamentos ativos de rede

05.01 As ligações entre as máquinas e infraestrutura de switching efectuada a  uma largura de banda de 1Gbit/s

05.02 Em caso de utilização de vários switches os uplinks efectuados em fibra a uma largura de banda igual ou superior a 1Gbit/s e de forma redundante

05.03 Pelo menos 30% de portas livres em cada um dos switches da solução 

05.04 Redundância total do switching da solução excepto os switches de periferia.


