
 
 

 

 

 

 

 

Σε πλήρη λειτουργία η νέα πλατφόρμα LotosX της INTRALOT 

στην Λοταρία της Ολλανδίας 

26 Μαΐου 2021 
 

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στην Ολλανδία INTRALOT BENELUX BV σε 

συνεργασία με την τοπική Λοταρία Nederlandse Loterij, ολοκλήρωσαν την αναβάθμιση του 

προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Λοταρίας με το λανσάρισμα του LotosX, του καινοτόμου 

κεντρικού συστήματος της INTRALOT. Το LotosX διαχειρίζεται πλέον όλα τα λοταριακά παιχνίδια, 

τα ξυστά και τα λαχεία, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης της Nederlandse Loterij.  

  

Επιπλέον, η INTRALOT έχει εγκαταστήσει 4.300 τερματικά τύπου Photon και ένα προηγμένο 

σύστημα διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου για τις οθόνες των σημείων πώλησης, ενισχύοντας 

τα λοταριακά προϊόντα και το αθλητικό στοίχημα του δικτυού λιανικής της Λοταρίας. Με τα νέα 

τερματικά Photon, άριστης επίδοσης και αποτελεσματικότητας, η INTRALOT συμβάλλει στην 

επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της Nederlandse Loterij. 
 

Ο κ. Bas van de Bunt, Διευθυντής Business Transformation & Strategic Projects της Nederlandse 

Loterij, δήλωσε: «Τα νέα τερματικά Photon δίνουν την ευκαιρία σε εμάς και τους πράκτορες του 

δικτύου μας να προσφέρουμε αναβαθμισμένη εμπειρία παιχνιδιού και ενίσχυση του brand του 

Οργανισμού. Με το LotosX ενσωματώνουμε νέα τεχνολογία που θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε 

να καινοτομούμε στο λιανικό δίκτυο.» 
 

Ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: 

«Θα θέλαμε να συγχαρούμε την Nederlandse Loterij για το λανσάρισμα της ολοκληρωμένης 

λοταριακής λύσης μας και να την ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη της, που είναι το θεμέλιο 

της 12-ετούς επιτυχημένης συνεργασίας μας. Είμαστε περήφανοι καθώς συνεχίζουμε να 

παρέχουμε προηγμένη τεχνολογία στην κορυφαία Λοταρία της Ολλανδίας και να στηρίζουμε την 

ανάπτυξή και τη συνεισφορά της στην τοπική κοινωνία.» 

 

 

INTRALOT 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών 

παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 41 κράτη και πολιτείες του κόσμου με 

ρυθμισμένη αγορά, Με περίπου 3,400 εργαζομένους το 2020, η INTRALOT επαναπροσδιορίζει την καινοτομία και την 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών στις Λοταρίες και τους διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών και στηρίζει τον σκοπό τους 

για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινωφελείς σκοπούς, Η εταιρία είναι τοποθετημένη στρατηγικά ώστε να παρέχει 

άριστη τεχνολογία σε όλον τον κόσμο, έχοντας αναπτύξει ένα οικοσύστημα προηγμένων λύσεων για όλους τους τομείς 

τυχερών παιχνιδιών, που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοργανωτών και προσφέρουν απαράμιλλη 

εμπειρία του παίκτη, Η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) για τις αρχές που έχει 

υιοθετήσει για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με το «Responsible Gaming Framework» και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας 

των ψηφιακών υπηρεσιών της με το «WLA Security Control Standard». 
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