ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.play90.gr
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1. Βαθμολογίες: Πατώντας επάνω στην ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (πχ. ΑΓ2) εμφανίζεται η
βαθμολογία της συγκεκριμένης διοργάνωσης.
2. Αλλαγές αποδόσεων: Αν μία απόδοση αλλάξει τότε αλλάζει και το χρώμα της,
μπλε αν κατέβηκε, κόκκινο αν ανέβηκε. Πατώντας επάνω στην συγκεκριμένη
απόδοση εμφανίζεται όλο το ιστορικό των αλλαγών (αν είναι περισσότερες
από μία) καθώς και η ημερομηνία και η ώρα της αλλαγής.
3. Ομάδες: Πατώντας επάνω σε κάποια ομάδα (ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ –
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ) εμφανίζονται πίνακες με αποτελέσματα και αποδόσεις
προηγουμένων αγώνων (ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ, ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ κλπ.). Επίσης
εμφανίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για ΝΙΚΕΣ, ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ, ΗΤΤΕΣ,
UNDER, OVER, GG, NG κλπ. Ακουμπώντας τον κέρσορα επάνω σε έναν
αγώνα εμφανίζονται οι αποδόσεις του συγκεκριμένου αγώνα.
4. Πληροφορίες αγώνα: Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά και μετά την
ολοκλήρωσή του, πατώντας επάνω στο σκορ, εμφανίζονται πληροφορίες για
γεγονότα του αγώνα όπως κίτρινες/κόκκινες κάρτες, σκόρερ, κόρνερ κλπ.
Ενδέχεται για ορισμένες διοργανώσεις να μην εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες.

5. Διαμόρφωση σελίδας: Στο επάνω μέρος της κεντρικής σελίδας υπάρχει
δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας κουπονιού, εμφάνιση πλήρους ή μόνο live
κουπονιού και πατώντας στο κουμπί ''Στήλες''
μπορούμε να
προσθαφαιρέσουμε στήλες από το κουπόνι. Πατώντας επάνω στο κουμπί με το
μεγάφωνο μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την επιλογή του ''ρομποτικού
εκφωνητή''. Το play90.gr διαθέτει σύστημα εκφώνησης των αλλαγών του
σκορ καθώς και ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.
6. BET MIX TOOL: Το BET MIX TOOL είναι ένα εργαλείο στατιστικών με
εφαρμογή φίλτρων αναζήτησης. Πατώντας επάνω στην ζώνη του BET MIX
TOOL εμφανίζονται διάφορες επιλογές (καλύτεροι/χειρότεροι γηπεδούχοι,
καλύτεροι/χειρότεροι φιλοξενούμενοι, φαβορί κλπ.) με τα αντίστοιχα φίλτρα
αναζήτησης.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Εμφανίζεται το κουπόνι του στοιχήματος με τους αγώνες μπάσκετ με σκορ
ημιχρόνου και τελικού και αλλαγές αποδόσεων.

TV
H υπηρεσία Play90TV προσφέρει ενημέρωση για τα ζωντανά αποτελέσματα – live
scores των αγώνων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στον Υπολογιστή και σε Τηλεοράσεις,
SmartTVs, Video projectors, Οθόνες LCD και PLASMA, χωρίς κανέναν περιορισμό
στον αριθμό των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.
Η υπηρεσία είναι web based, δηλαδή δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποια
εφαρμογή στον υπολογιστή σας. Τρέχει κατευθείαν από τον browser.
Περιεχόμενα εφαρμογής play90TV:
 ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
 Μεγάλη ευελιξία στις ρυθμίσεις:
 Αυτόματη και ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλλαγής σελίδων στην
τηλεόραση
 Δυνατότητα αυξομείωσης στην τηλεόραση του μεγέθους των
γραμμάτων
 Φίλτρα επιλογής των αγώνων που εμφανίζονται στο κουπόνι
(πρωτάθλημα, κατηγορία, κωδικό παιχνιδιού, ώρα έναρξης,
τρέχοντες αγώνες, διατήρηση τελικών αποτελεσμάτων)
 Ενημέρωση αποτελεσμάτων με ΦΩΝΗ (ρομποτικός εκφωνητής)
 Επιλογή προβολής διαφορετικών αθλημάτων σε πολλές τηλεοράσεις
και οθόνες. Παράδειγμα: σε μία τηλεόραση μπάσκετ, σε άλλη
ποδόσφαιρο.
 Διατήρηση-προβολή αγώνων στις τηλεοράσεις μέχρι την επόμενη
ημέρα
Το Play90TV είναι το ιδανικό εργαλείο για ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ, Sports Café,
καφετέριες.
Πατώντας επάνω στο κουμπί TV, στην κεντρική σελίδα του play90.gr,
μεταφερόμαστε στην σελίδα της ''Περιοχής συνδρομητών του play90.gr''.

Πατάμε τη επιλογή ''Εγγραφή'' και εμφανίζεται η φόρμα εγγραφής. Αφού
συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας πατάμε ''Εγγραφή'' και εμφανίζεται το μήνυμα
''Τα στοιχεία σας καταχωρήθηκαν επιτυχώς! Σας έχει αποσταλεί email για
την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.''

Ανοίγουμε τον email λογαριασμό που δηλώσαμε και πατάμε στον σύνδεσμο για
επιβεβαίωση της εγγραφής.
Στην σελίδα της περιοχής συνδρομητών κάνουμε εισαγωγή στην φόρμα
εισόδου του email και του κωδικού που δηλώσαμε και μπαίνουμε στην
εφαρμογή. Εμφανίζεται το παράθυρο ''Πίνακας Ελέγχου'', όπου μπορούμε να
διαμορφώσουμε την οθόνη μας αλλάζοντας ρυθμίσεις. (Μόνο live, μόνο
Ποδόσφαιρο ή Μπάσκετ, αυξομείωση γραμματοσειράς κλπ.) και πατάμε
''Άνοιγμα TV''. Εμφανίζεται το παράθυρο του play90TV. Πατώντας F11, το
σύστημα καταλαβαίνει αυτόματα τον τύπο της οθόνης και προσαρμόζει το
παράθυρο σε όλη την επιφάνεια του μέσου (monitor, τηλεόραση, video
projector κλπ.). Πατώντας ξανά F11 απενεργοποιούμε αυτήν την επιλογή και το
παράθυρο μικραίνει.

