
12 CASINO INSIDE NR. 67

Pyramid CMS este o soluție de ultimă generaţie, dezvoltată de echipa din Ro-
mânia pentru a sprijini operatorii În managementul eficient al cazinourilor și 
sălilor de joc. Sistemul este extrem de flexibil și poate fi personalizat În func-
ţie de cererea fiecărui operator În parte. Practic, dispune de toate instrumen-
tele necesare pentru gestionarea zilnică a activităţii cazinourilor și / sau să-
lilor de joc, oferind o imagine clară a tuturor proceselor interne. 
Gata pregătite pentru testare vor fi și cele mai recente versiuni de jocuri 
online și pe aplicaţii mobile, disponibile În standul EGT În  zona special 
amenajată pentru sectorul interactiv, complet dotată cu computere și dis-
pozitive mobile. Vizitatorii pasionaţi de zona on-line vor fi atrași cu siguran-
ţă de interfeţele ușor de utilizat, grafica de Înaltă rezoluţie și varietatea largă 
de teme de jocuri.
"Arena" EGT este şi în acest an pregătită să ofere o excelentă prezentare a 
produselor din portofoliul EGT, dar şi o mulțime de momente de divertisment 
spectaculoase care vor energiza publicul. Expoziţia Entertainment Arena 
Show este locul ideal pentru a aduce acele elemente de divertisment atât de 
importante industriei noastre la cel mai important eveniment al domeniului.

A technologically advanced solution, built from ground up by the 
Romanian team of top engineers, Pyramid is an intelligent solution 
to sophisticated casino operations and is flexible to be customized 
to each individual case. It has all needed tools for daily manage-
ment of the casinos and offers a clear view of the internal pro-
cesses for the operator. 
Ready to be explored by the visitors will also be the latest online and 
mobile game releases, available at the interactive area of the booth to 
be tested on different computer and mobile devices. Their user fri-
endly interface, high resolution graphics and wide thematic variety 
will certainly attract the online affinity visitors. 
The “arena” of EGT this year has been designed to offer not only an 
excellent view of the product portfolio but also a wide range of 
spectacular entertaining shows that will dazzle and energize the 
audience. Entertainment Arena is the perfect venue to have a che-
erful atmosphere that acknowledge the entertaining nature of our 
industry at its most important local event.

SOFTWARE

A debut appearance also will make the 
Romanian developed casino management 

system: Pyramid CMS
Un alt debut exclusiv la Entertainment Arena 

Show îl va face și noul Pyramid CMS – un sistem de 
management dezvoltat în totalitate de inginerii 

noştri români de top.




