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RvA Applicerbart 
ackrediteringsregistreringsnumm

er till denna rapport: 
Testning L372
Certifiering C577

Denna rapport är enbart avsedd för 
mottagare auktoriserade av GLI.  
Vänligen besök gaminglabs.com för 
gällande vilkor och GLI 
Produktcertifieringssystem GLI Europe 
B.V. (detta certifieringssystem är 
enbart applicerbart på rapporter med 
C577 RvA registreringsnummer). Om 
mottagaren inte accepterar alla villkor 
eller GLI certifieringssystem GLI Europe 
B.V., upphäver GLI certifieringen eller 
analysen fastställd i denna rapport, och 
mottagaren ska omedelbart returnera 
alla kopior av denna rapport till GLI, och 
inte under några omständigheter 
referera till denna rapport.

Rapporttyp: Utvärdering och Certifiering 

Rapportdatum 8 maj 2019

Utfärdande 
laboratorium:

GLI Europe B.V.

Utvärderande 
laboratorium:

GLI Europe B.V.

GLI Africa (Pty) Ltd
Ground Floor, 7 River Road
River View Park, Janadel Avenue Halfway Gardens
Midrand
Sydafrika

Mottagarrapport: Synot W, a.s.
Jaktáře 1475
68601 Uherské Hradiště-Mařatice
Tjeckien

Jurisdiktion: Sverige iGaming

Teknisk standard för 
testning:

Spellag (2018:1138).
Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav 
samt ackreditering av kontrollerande organ, testning och certifiering 
av spelverksamhet (LIFS 2018_8).
Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar (LIFS 
2018_2).
Vägledning för Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, 
prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8) och för 1 och 4 kap. 
Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om statligt lotteri 
och lotteri för allmännyttiga ändamål (LIFS 2018:4).

Mjukvaruleverantör: Synot W, a.s.
Jaktáře 1475
68601 Uherské Hradiště-Mařatice
Tjeckien

Leverantör/
Licenhavares namn:

Synot W, a.s.
Jaktáře 1475
68601 Uherské Hradiště-Mařatice
Tjeckien

Testad produkt: Synot Spel

Datum för begäran: Enligt begäran per leverantörs brev mottaget 22 januari 2019.

Utvärderingsperiod: 6 februari 2019 / 6 maj 2019

Filnummer: MO-120-SYW-19-01-556
Enligt utvärderingsvilkoren i denna rapport:Testningsresultat:
Överensstämmer Sverige iGaming

Referens använd i 
interna metoder:

PC-TC-001, WIP 24, WIP 33, WI-MA-002
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Mjukvaruproduktdetaljer

GLI testade följande spel under utvärderingen:

Speltyp Spel namn Version Leveransmekanism

1. “88 Pearls” v1.8.8 Desktop / Mobil

2. “Alchemist’s Gold” v1.8.5 Desktop / Mobil

3. “Blazing Ice” v1.8.8 Desktop / Mobil

4. “Book of Secrets” v1.8.11 Desktop / Mobil

5. “Dice Rush” v1.8.8 Desktop / Mobil

6. “Double Hot” v1.8.8 Desktop / Mobil

7. “Dragons of Fortune” v1.8.11 Desktop / Mobil

8. “Flip The Chip” v1.8.8 Desktop / Mobil

9. “Fruit Awards” v1.8.5 Desktop / Mobil

10. “Fruits ‘n’ Fire” v1.8.5 Desktop / Mobil

11. “Gem-O-Rama” v1.8.5 Desktop / Mobil

12. “Golden Myth” v1.8.5 Desktop / Mobil

13. “Hell Mania” v1.8.5 Desktop / Mobil

14. “Hot Africa” v1.8.8 Desktop / Mobil

15. “Hunter’s Spirit” v1.8.5 Desktop / Mobil

16. “Joker’s Five” v1.8.8 Desktop / Mobil

17. “Lucky Elements” v1.8.9 Desktop / Mobil

18. “Lucky Pot” v1.8.5 Desktop / Mobil

19. “Mirror Shield” v1.8.8 Desktop / Mobil

20. “Mysterious Atlantis” v1.8.8 Desktop / Mobil

21. “Moonlight Fortune” v1.8.5 Desktop / Mobil

22. “Neon Fever” v1.8.12 Desktop / Mobil

23. “Respin Joker” v1.8.8 Desktop / Mobil

24. “The Wild Job” v1.8.5 Desktop / Mobil

25. “Vampire Bride” v1.8.8 Desktop / Mobil

Slotspel

26. “Wild Warp” v1.8.8 Desktop / Mobil
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Mjukvaruproduktdetaljer

Spelet testades i en miljö med följande egenskaper:

Detaljer för klient-sidan

Leveransmekanism: Desktop / Mobil

Typ av leveransmekanism:  C#, HTML5

Testdetaljer

Testad med plattform(er) och version(er): Synot W, a.s.

Testad med webbläsare och version: Google Chrome V73.0

Operativsystem(er) med version: Windows 10 Pro, Windows 7 Professional SP1
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Mjukvaruproduktdetaljer

För version kontroll av filerna har GLI samlat in följande kontrollnummer:

Filnamn Spel namn SHA-1 Kontrollnummer
Neo.Games.EightyEightPearls.dll “88 Pearls” 12010C2EDED33955CBC4282BD9349ECB8250D156
Neo.Games.AlchemistsGold.dll “Alchemist’s Gold” 0D2761C78C139CA19E563C108612AF82AA995583

Neo.Games.BlazingIce.dll “Blazing Ice” 0CDE575F9E5BBB605210927EC6122D2513799C1D
Neo.Games.BookOfSecrets.dll “Book of Secrets” 75F491342169D00499395A13E9E58679DF9407B0

Neo.Games.DiceRush.dll “Dice Rush” CBC53B94A23A03D9429D4416F58C441946E0DE5D
Neo.Games.DoubleHot.dll “Double Hot” 0E76A8B13496EAC72C0FE648E58C9747A7AA1ABC

Neo.Games.DragonsOfFortune.dll “Dragons of Fortune” 3BABECDF640D11419570A11217E05458B727643F
Neo.Games.FlipTheChip.dll “Flip The Chip” 99505F4A2B2FF61332A15FB02BEDCA87FE8262CB
Neo.Games.FruitAwards.dll “Fruit Awards” 17C7C35A8C92E7E7CEAA27039C17F70EA1FBE1EE

Neo.Games.FruitsAndFire.dll “Fruits ‘n’ Fire” 17B6C71C297A09B04605BD09C01A188C04499825
Neo.Games.Gemorama.dll “Gem-O-Rama” C7F8C0A0AE9B032CD9A65C1BD60E682F86060766

Neo.Games.GoldenMyth.dll “Golden Myth” 57E840B84CE2BBD97685EA1CC2F2DE2A31385B43
Neo.Games.HellMania.dll “Hell Mania” 0C94EA6242A7BD1F38186C13906499A28376B065
Neo.Games.HotAfrica.dll “Hot Africa” C660F126AC5CC660D753B6FFEA54DD0283D731CA

Neo.Games.HuntersSpirit.dll “Hunter’s Spirit” FB07DD1DBC7D0C753C0D66E3BF5943CF56701470
Neo.Games.JokersFive.dll “Joker’s Five” 29BAA3C904B1A068C7E9AA5D5890677322492A94

Neo.Games.LuckyElements.dll “Lucky Elements” 01AF7B689D15D9CF59FE449CA5262DF971955A6F
Neo.Games.LuckyPot.dll “Lucky Pot” 36FE76E4BDB9246B7C35290EAD7783794963E426

Neo.Games.MirrorShield.dll “Mirror Shield” 1194D541C7AE243E8DC92AAA8F01D4B59743FD13
Neo.Games.MysteriousAtlantis.dll “Mysterious Atlantis” 0CC0E816F18BD83BBB82CB718DEE1D1FD625C09F
Neo.Games.MoonlightFortune.dll “Moonlight Fortune” AEE45277DC576E7A0610FBCD74FF34DA9C29D2AF

Neo.Games.NeonFever.dll “Neon Fever” 26F2DF4D81393449DDD535F9A07AE0E59684D4CA
Neo.Games.RespinJoker.dll “Respin Joker” 30A6C429F34C49BF258C99C07B2C6EB3EBA29E73
Neo.Games.TheWildJob.dll “The Wild Job” 169E6BE3277F074C3DD9D516D2F8434FFA5305A5

Neo.Games.VampireBride.dll “Vampire Bride” 88764D33658862D32EAB42EC00BB96BF82EB855F
Neo.Games.WildWarp.dll “Wild Warp” 7DE073810BD8684424081E30B1C7A6255FD55E34
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Spelutvärdering
Nedan ges beskrivningar av de inlämnade spelen.

1. “88 Pearls”
“88 Pearls” är en video slotspel med 5 hjul och 50 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild-symboler och scatter-symboler. Spelet innehåller en ”Free 
Spins” funktion.

2. “Alchemist’s Gold”
“Alchemist’s Gold” är en videoslot med 5 hjul och 10 fixerade vinstlinjer med en “Mystery”-symbol.

3. “Blazing Ice”
“Blazing Ice” är en video slotspel med 3 hjul och 27 vinstlinjer. Grundspelet innehåller scatter-symboler. Spelet innehåller en “Mystery Symbol”-symbol 
och en ”Respin” funktion.

4. “Book of Secrets”
“Book of Secrets” är en videoslot med 5 hjul och 10 fixerade vinstlinjer med en “Wild”-scatter-symbol. Spelet innehåller en ”Free Spins” funktion.

5. “Dice Rush”
“Dice Rush” är en video slotspel med 3 hjul och 5 vinstlinjer. Grundspelet innehåller scatter-symboler. Spelet innehåller en ”Criss Cross Free Spins” 
funktion.

6. “Double Hot”
“Double Hot” är en video slotspel med 3 hjul och 5 vinstlinjer. Spelet innehåller en ”Full Reels Multiplier” funktion.

7. “Dragons of Fortun”
“Dragons of Fortune” är en videoslot med 5 hjul, 243 sätt att vinna. Grundspelet innehåller wild-symboler. Spelet innehåller en ”Free Spins” funktion.

8. “Flip The Chip”
“Flip The Chip” är en video slotspel med 5 hjul och 5 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild-symboler och scatter-symboler. Spelet innehåller en ”Free 
Spins” funktion.

9. “Fruit Awards”
“Fruit Awards” är en videoslot med 4 hjul och 81 sätt att vinna med en “Wild”-multiplikatorsymbol.

10. “Fruits ‘n’ Fire”

“Fruits ‘n’ Fire” är en videoslot med 5 hjul och 5 fixerade vinstlinjer med en “Expanding Wild”-symbol och en “Scatter”-symbol.

11. “Gem-O-Rama”
“Gem-O-Rama” är en videoslot med 5 hjul och 10 fixerade vinstlinjer med en “Expanding Wild”-funktion och en “Double”-multiplikatorsymbol.

12. “Golden Myth”
“Golden Myth” är en videoslot med 5 hjul och 40 fixerade vinstlinjer med en ‘Free Spins’-funktion och en “Wild”-symbol och en “Sticky Extra Wild”-
symbol.

13. “Hell Mania”
“Hell Mania” är en videoslot med 5 hjul och 5 fixerade vinstlinjer med en “Expanding Wild”-symbol, en “Full Reel Multiplier”-symbol och en “Wild”-
symbol.

14. “Hot Africa”
“Hot Africa” är en video slotspel med 5 hjul och 15 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild-symboler och scatter-symboler. Spelet innehåller en "Free 
Spins"-funktion med en “Wild”-multiplikatorsymbol.

15. “Hunter’s Spirit”

“Hunter’s Spirit” är en videoslot med 5 hjul och 20 fixerade vinstlinjer med en “Wild”-symbol och en “Bonus”-symbol. Spelet innehåller en ”Free Spins” 
funktion.

16. “Joker’s Five”
“Joker’s Five” är en video slotspel med 5 hjul och 5 vinstlinjer. Basspelet innehåller en vild multiplikator symbol.
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Spelutvärdering

Nedan ges beskrivningar av de inlämnade spelen (fortsatt).

17. “Lucky Elements”
“Lucky Elements” är en videoslot med 5 hjul, 243 sätt att vinna. Grundspelet innehåller scatter-symboler. Spelet innehåller en ‘Wheel of Lucky 
Elements’ funktion.

18. “Lucky Pot”

“Lucky Pot” är en videoslot med 4 hjul och 25 fixerade vinstlinjer med en “Mystery”-symbol och en “Full Reels Multiplier”-symbol.

19. “Mirror Shield”
“Mirror Shield” är en video slotspel med 5 hjul och 10 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild scatter-symboler. Spelet innehåller en ”Free Spins”-
funktion med en ”Special Expanding Symbol”-funktion.

20. “Mysterious Atlantis”
“Mysterious Atlantis” är en video slotspel med 5 hjul och 15 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild-symboler och scatter-symboler. Spelet 
innehåller följande ”Wild Respins”-funktioner: ”Dione Respins”, ”Melite Respins” och ”Thalia Respins”.

21. “Moonlight Fortune”

”Moonlight Fortune” är en videoslot med 5 hjul och med 20 eller 40 vinstlinjer vid olika insatsnivåer och har en bonus-symbol. Spelet innehåller 
en ”Free Spins” funktion.

22. “Neon Fever”
“Neon Fever” är en video slotspel med 5 hjul och 10 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild-symboler. Spelet innehåller en ”Double and Triple 
Symbols” funktion.

23. “Respin Joker”
“Respin Joker” är en video slotspel med 3 hjul och 5 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild-symboler. Spelet innehåller en ”Full Reels Multiplier” 
funktion.

24. “The Wild Job”

“The Wild Job” är en videoslot med 5 hjul och 9 fixerade vinstlinjer med en “Bonus”-symbol. Spelet innehåller en ”Free Spins” funktion.

25. “Vampire Bride”
“Vampire Bride” är en videoslot med 4 hjul, 256 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild-symboler. Spelet innehåller en ”Free Spins” funktion.

26. “Wild Warp”
“Wild Warp” är en video slotspel med 5 hjul och 10 vinstlinjer. Grundspelet innehåller wild scatter-symboler. Spelet innehåller en ”Free Spins”-
funktion med en ”Special Expanding Symbol”-funktion.
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Spelutvärdering

GLIs spelutvärdering av Synot W, a.s.s spels inkluderade (men var inte nödvändigtvis begränsat till) följande delar i den utsträckning som krävdes för 
att utvärdera att spelet uppfyllde kraven i de standarder som anges på första sidan:

 Övervakad build och installation
 Samla in konstverk - Verifiera RTP spelreglernas korrekthet
 Mjukvaruverifiering
 Granskning av grafik och spelregler
 Spelredovisning
 Emulering
 Mätning av tid per spel
 Matematisk utvärdering
 Funktionalitetstestning
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Spelutvärdering

GLI har utfört en oberoende beräkning av spelets teoretiska återbetalningsvärden (RTP%) och resultaten visas i tabellen nedan.

GLIs matematiska resultat
Spel namn %RTP inskickad av Synot 

W a.s. Spel
RTP%

Typer av
RTP%

Analys-
metod

94.58% 94.59% Medel Simulering
95.94% 95.94% Medel Simulering“88 Pearls”
96.64% 96.65% Medel Simulering
95.03% 95.04% Medel Simulering
95.73% 95.74% Medel Simulering“Alchemist’s Gold”
96.66% 96.67% Medel Simulering
95.00% 95.00% Medel Analytisk
96.00% 96.00% Medel Analytisk“Blazing Ice”
97.00% 97.00% Medel Analytisk
95.08% 95.08% Medel Simulering
96.05% 96.05% Medel Simulering“Book of Secrets”
96.96% 96.96% Medel Simulering
95.14% 95.15% Medel Analytisk
95.99% 96.00% Medel Analytisk“Dice Rush”
96.95% 96.96% Medel Analytisk
95.16% 95.17% Medel Simulering
96.19% 96.19% Medel Simulering“Double Hot”
96.96% 96.96% Medel Simulering
94.94% 94.94% Medel Simulering
96.04% 96.04% Medel Simulering“Dragons of Fortune”
97.11% 97.11% Medel Simulering
95.01% 95.01% Medel Analytisk
96.01% 96.01% Medel Analytisk“Flip The Chip”
97.06% 97.06% Medel Analytisk
95.00% 95.00% Medel Analytisk
96.02% 96.02% Medel Analytisk“Fruit Awards”
97.01% 97.01% Medel Analytisk
95.15% 95.15% Medel Analytisk
96.19% 96.19% Medel Analytisk“Fruits ‘n’ Fire”
97.13% 97.13% Medel Analytisk
95.41% 95.41% Medel Simulering
96.45% 96.47% Medel Simulering“Gem-O-Rama”
97.49% 97.51% Medel Simulering
94.71% 94.79% Medel Simulering
95.73% 95.81% Medel Simulering“Golden Myth”

96.70% 96.79% Medel Simulering
95.08% 95.08% Medel Analytisk
96.06% 96.06% Medel Analytisk“Hell Mania”
97.04% 97.04% Medel Analytisk
95.13% 95.13% Medel Simulering
96.07% 96.07% Medel Simulering“Hot Africa”
96.93% 96.93% Medel Simulering
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Spelutvärdering

GLI har utfört en oberoende beräkning av spelets teoretiska återbetalningsvärden (RTP%) och resultaten visas i tabellen nedan.

GLIs matematiska resultat
Spel namn %RTP inskickad av Synot 

W a.s. Spel
RTP%

Typer av
RTP%

Analys-
metod

95.00% 95.01% Medel Analytisk

96.00% 96.01% Medel Analytisk“Hunter’s Spirit”
97.00% 97.01% Medel Analytisk

95.09% 95.09% Medel Analytisk
96.04% 96.04% Medel Analytisk“Joker’s Five”
97.05% 97.05% Medel Analytisk
95.19% 95.20% Medel Simulering
95.98% 95.99% Medel Simulering“Lucky Elements”
97.13% 97.13% Medel Simulering
95.03% 95.03% Medel Analytisk
96.01% 96.01% Medel Analytisk“Lucky Pot”
97.02% 97.02% Medel Analytisk
94.82% 94.82% Medel Simulering
95.63% 95.64% Medel Simulering“Mirror Shield”
96.94% 96.95% Medel Simulering
95.44% 95.44% Medel Simulering
96.24% 96.24% Medel Simulering“Mysterious Atlantis”
97.26% 97.27% Medel Simulering
95.03% 95.04% Medel Simulering
96.10% 96.10% Medel Simulering“Moonlight Fortune”
97.07% 97.08% Medel Simulering
95.15% 95.15% Medel Simulering
96.05% 96.06% Medel Simulering“Neon Fever”
97.16% 97.16% Medel Simulering
95.14% 95.14% Medel Analytisk
96.13% 96.13% Medel Analytisk“Respin Joker”
97.06% 97.06% Medel Analytisk
94.83% 94.84% Medel Simulering
96.07% 96.07% Medel Simulering“The Wild Job”
96.96% 96.97% Medel Simulering
95.14% 95.15% Medel Analytisk
96.06% 96.07% Medel Analytisk“Vampire Bride”
97.13% 97.14% Medel Analytisk
95.08% 95.09% Medel Simulering
96.05% 96.06% Medel Simulering“Wild Warp”
96.96% 96.97% Medel Simulering
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Jurisdiktionskrav

 2 kap. Kontroll, provning och certifiering Fastställande

I enlighet med kapitel 16, artikel 3 i samma lag ska utrustningens överensstämmelse med svenska spelregler 
regleras av ett organ som är ackrediterat för sådana uppgifter. GODKÄND

7 kap. – Funktioner för licenshavarens administration av spel Fastställande
§ 8 Värdet av en vinstpott ska inte kunna påverkas av fel och brister. N/A

10 kap. Återbetalningsprocent Fastställande
§ 1 Vid spel med progressiv vinst ska återbetalningsprocentens miniminivå visas för spelaren N/A

11 kap. – Spelinstruktioner, vinstplan och vinstpott Fastställande
Spelinstruktioner
Spelinstruktioner ska vara kompletta, tydliga och inte vilseledande. N/A

§ 1
Spelinstruktioner får översättas till andra språk och ska då ha samma innehåll som de ursprungliga. N/A

§ 2 Spelinstruktioner och spelregler ska finnas tillgängliga utan att en insats måste göras. N/A
Spelinstruktioner ska finnas tillgängliga på samma typ av medium som det aktuella spelet. N/A
Spelinstruktioner ska finnas lättillgängliga. N/A§ 3
Om ett spel tillfälligt ändrar karaktär, under pågående spel bör spelinstruktionerna per automatik anpassas 
till ändringen. N/A 

Vinstplan
Det ska finnas dokumenterade rutiner för att kvalitetssäkra att konfigurering av vinstplaner är korrekt. N/A
Det måste finnas dokumenterade rutiner för att säkerställa att vinsttabellens redovisning är korrekt. GODKÄND§ 4
Rutiner kan vara både automatiska och manuella. GODKÄND
Det ska finnas spelregler för hur en spelare kan vinna en vinstpott. N/A

§ 5
Det ska tydligt framgå hur en vinstpott är finansierad och fördelad. N/A

§ 6 Det ska tydligt framgå av spelreglerna hur en vinstpott ska fördelas, om den vinns av fler än en spelare. N/A
§ 7 Det ska tydligt framgå av spelreglerna hur en licenshavare kan avbryta eller avsluta en vinstpott. N/A

13 kap. - Funktionalitetskrav för slumptalsgeneratorer Fastställande
Resultat från en slumptalsgenerator ska vara slumpmässigt, statistiskt oberoende, ha korrekt 
standardavvikelse och ska vara korrekt sannolikhetsfördelat. N/A

Resultatet från slumptalsgeneratorn ska inte vara förutsägbart utan kännedom om använd algoritm, 
implementering och initialvärden. N/A§ 1
Det finns flera statistiska tester som kan användas för att säkerställa resultatet av en slumptalsgenerator. 
DIEHARD-testpaketet (Marsaglia) och NIST-testpaketet (National Institute of Standards and Technology – 
Statistical Test Suit) är två tester som kan användas. 

N/A

Det ska finnas en dokumenterad referens till etablerad och vedertagen algoritm och eventuell mjukvarukod 
samt omräkningsförfarande för slumptalsgenerator. N/A

Om slumptalsgeneratorn är inbyggd i mjukvaran, ska hela denna programkod, tillsammans med 
kommentarer och dokumentation, kunna redovisas. N/A

§ 2
Den algoritm som slumptalsgeneratorn baseras på ska vara publicerad i en internationellt erkänd 
publikation.
De utfallstest som kan bli aktuella för genererade slumptal är till exempel X2-test (chi-två-test), 
autokorrelationstest, runs-test.
Licenshavaren ska möjliggöra kontroll av den fastställda vinsttabellen genom att låta den ackrediterade 
testverksamheten eller spelinspektionen granska mjukvaran, tryckplåtar, loggar, kontrollistor eller annan 
dokumentation för vinsttabellen. 

N/A

§ 3 Slumptalsgeneratorn ska kunna klara fastställd maximal belastning. N/A
Funktioner som inte genererar utfall i spel men som beror på slumpmässiga element ska baseras på 
slumptalsgeneratorns resultat. GODKÄND

§ 4
Sådana funktioner kan vara till exempel en slumpad spelrad eller placering vid ett pokerbord i en 
pokerturnering. GODKÄND
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Jurisdiktionskrav

13 kap. - Funktionalitetskrav för slumptalsgeneratorer Fastställande
Beräkningar från en slumptalsgenerator ska ha korrekt standardavvikelse och ska vara korrekt 
sannolikhetsfördelade. N/A

Slumptalsgeneratorns utfall av nummer, symboler eller händelser ska korrespondera med de för aktuellt 
spel fastställda spelreglerna. GODKÄND§ 5

Om slumptalen görs om till exempelvis kort bör det finnas fyra ess, fyra kungar etc. i en normal kortlek om 
nu spelet använder en normal kortlek. GODKÄND

§ 6 Slumptalsgeneratorns beräkningar ska överensstämma med registrerade händelser i spelsystemet. N/A

§ 7 Om det enligt spelreglerna krävs att en sekvens av utfall från en slumptalsgenerator bestäms i förväg, är det 
endast tillåtet att skapa nya sekvenser om det framgår av spelreglerna. N/A

§ 8 Om inget annat framgår av spelreglerna ska utfall av en slumptalsgenerator alltid vara oberoende av 
händelser i det aktuella spelet eller av tidigare spel. GODKÄND

Dragningsutrustning utan slumptalsgenerator
Resultat från dragningsutrustning utan slumptalsgenerator ska vara slumpmässigt, statistiskt oberoende, ha 
korrekt standardavvikelse och vara korrekt sannolikhetsfördelat. N/A

§ 9
De utfallstest som kan bli aktuella för genererade slumptal är till exempel X2-test (chi-två-test), 
autokorrelationstest, runs-test. N/A

§10 Fristående dragningsutrustning utan slumptalsgeneratorer ska förvaras inlåst och med begränsad åtkomst. N/A
15 kap. – Funktionalitetskrav för onlinespel Fastställande

Spelutförande
Spel med interaktiva val ska ha illustrationer som tydligt visar aktuella och möjliga insatser. N/A

§ 1
Spel enligt första stycket ska tydligt visa möjlighet till ändring eller återställande av aktuell insats. GODKÄND
Varje spelomgång ska vara minst tre sekunder. GODKÄND

§ 2
Första stycket gäller också för en autoplay-funktion. GODKÄND
En spelares deltagande i ett spel och de val som spelaren gör i spelsystemet baseras på frivillighet. GODKÄND
En spelare ska ha skälig tid att överväga konsekvenserna av ett val. GODKÄND
Upprepade val som görs av en spelare i spelsystemet ska inte kunna hamna i kö för att bli utförda. GODKÄND

§ 3

Val som kan göras är till exempel köp, betala, ”spin”, ”play”, ”hold”, ”draw”, ”double” GODKÄND
Visuell presentation

§ 4 Spelets namn ska visas på samtliga sidor som hör till det aktuella spelet. GODKÄND
§ 5 Spelsystemet ska ha en funktion som kontinuerligt visar spelaren hur länge denne varit inloggad. N/A

§ 6 Spelsystemet ska ha en funktion som kontinuerligt visar spelarens saldo för spelaren under hela 
inloggningstiden. GODKÄND
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15 kap. – Funktionalitetskrav för onlinespel Fastställande
Visuell presentation
Ett spels insats ska visas tydligt. GODKÄND
Spelarens möjliga insats och faktiska insats samt vad som är minimiinsats och vad som är maxinsats ska visas 
tydligt. GODKÄND

Spelsystemet ska ha en funktion som gör spelarens insats inklusive den totala insatsen i spelet väl synliga. GODKÄND
§ 7

Exempel på när spelarens insats kan vara inkluderad i en total insats är när en spelare kan spela på flera 
händelser i kombination. GODKÄND

En spelare ska informeras om förekomsten av faktorer utanför dennes kontroll som kan påverka det aktuella 
spelet och utfallet. GODKÄND

§8
Faktorer som kan påverka en spelare är till exempel användning av automatisering eller tilläggsapplikationer 
till automatisering. GODKÄND

§9 Ett spelresultat ska vara synligt under skälig tid. GODKÄND
Ett datorsimulerat automatspel ska tydligt visa eller illustrera vilka symboler som innebär vinst. GODKÄND

§10
Om olika kombinationer av symboler innebär vinst ska dessa tydligt visas eller illustreras. GODKÄND

§11 Om ett spel tillfälligt ändrar karaktär ska spelet tydligt visa aktuell status inför nästa spel. GODKÄND
§12 En symbol som används i ett spelsystem ska ha samma form och färg i hela det aktuella spelet. GODKÄND

Antalet aktiva kortlekar samt vilka kort som ingår i aktuellt spel ska tydligt anges. N/A
Kortets framsida ska tydligt visa färg och valör. N/A
Av spelreglerna ska det tydligt framgå vid vilka tillfällen korten blandas. N/A

§13

I olika spel kan andra kort än spelkorten ingå. N/A
Om inte en traditionell tärning används i ett tärningsspel ska detta klargöras för spelaren. N/A

§14
Det ska tydligt anges vilken tärningssida som vinner ett spel. GODKÄND
Ett spelsystem ska ha en funktion som förhindrar att en spelare spelar mot sig själv. N/A

§15 Ett spelsystem ska ha en funktion för att upptäcka och förhindra att en eller flera spelare använder samma 
spelutrustning samtidigt. N/A

§16 Det aktuella vinstpottbeloppet ska vara synligt för deltagande spelare. N/A
En spelare ska informeras om en vunnen vinstpott utan dröjsmål. N/A
Efter det att en vinstpott vunnits ska samtliga spelare informeras om dess nya värde. N/A§17
Information enligt andra stycket ska också finnas tillgängligt för spelare som inte deltagit i den aktuella 
vinstpotten. N/A

Det ska tydligt framgå om en vinstpott inte är tillgänglig för en spelare. N/A
§18

Det ska säkerställas att all information till spelarna är korrekt oavsett om en vinstpott är tillgänglig eller inte. N/A
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Insatser Fastställande

§17

För onlinespel ska det enligt kapitel 6-8 i spellagen (2018:1138) finnas logotyper som länkar till självtest, 
till begränsning av insättningar (spelbudget) och bestämmande av inloggningstid samt avstängning från 
spelen. Dessa logotyper tillhandahålls av spelinspektionen och ska placeras i ett låst fält överst på 
licenstagarens webbplatser, mobila platser, applikationer och liknande.

N/A

§18 Insatser ska anges i svenska kronor. GODKÄND
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Utvärderingsvillkor

GLIs utvärderingsregler av Synot W, a.s.s spel har följande villkor:

 GLIs utvärderingsregler av Synot W, a.s.s spels var enbart relaterade till det tekniska tillämpningsområdet av häri diskuterade arbetselement. 
Detta exkluderar specifikt alla andra funktioner tillhandahållna av rapporter som inte är relaterade till dessa element.

 Alla testresultat är baserade på information och material inlämnat av Synot W, a.s. till GLI under hela projektets längd. Det finns 
begränsningar för att utföra efterlevnadstestning inom en laboratorie miljö och inom en begränsad tidsperiod. Som ett resultat av dessa 
begränsningar, förutsatt alla möjliga ändringar, var inte scenarier och händelser som potentiellt skulle kunna förekomma i den verkliga miljön 
genomförbara.

 Spelen är utformade för att tillåta konfigurerbara parametrar och GLI har verifierat att spelen som tillhandahölls för utvärdering fungerar i 
enlighet med spelreglerna och tillämpliga lagkrav. Det är därför operatörens ansvar att se till att de konfigurationer som används i 
produktionsmiljön överensstämmer med lagkraven.

 För att uppfylla kraven i spellagen (2018:1138): Kapitel 15, § 2, tiden per spel måste konfigureras så att varje spel har en varaktighet på minst 
3 sekunder.

 GLI:s utvärdering av den tekniska standarden var begränsad till endast de krav som gäller för utvärderingen av spelen. Dessutom har följande 
avsnitt i den tillämpliga tekniska standarden uteslutits från omfattningen för denna utvärdering:

Teknisk standard avsnitt Anledning till uteslutning

Spellag (2018:1138): Kapitel 15, § 5 Operatörens ansvar
Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
spelansvar (LIFS 2018_2). §17 Operatörens ansvar

 GLI genererade kontrollnumren av mjukvaran och de källkodsfiler som använder denna metod enligt listan nedan:

Verify+ by Kobetron™ - Verifieringsprocedur för filer eller Kataloger:
1. Öppna Verify+ by Kobetron™.
2. Klicka på ”File”- eller ”Directory”-knappen.
3. Klicka på ”Browse”-knappen och välj sedan filen eller katalogen högst upp vilken kräver en signatur.
4. Klicka på ”Verify”-knappen.
5. Den fil/katalog som för närvarande kontrolleras kommer att synas på skärmen.
6. Programmet kommer att generera de ovannämnda signaturerna och visa resultaten.
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Sammanfattning

Med förbehåll för Villkoren för utvärdering har GLI fastställt att produkten listad nedan, inskickad av Synot W, a.s., uppfyller kraven i den tillämpliga 
tekniska standarden i Sveriges iGaming jurisdiktion som regleras av Spelinspektionen.

Vid frågor gällande denna information är du välkommen att kontakta vårt kontor.

Med vänliga hälsningar,

Martin Britton
VD


