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RvA Applicerbart 
ackrediteringsregistreringsnummer 

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 Europa 
B.V. (detta certifieringssystem är 
enbart applicerbart på rapporter med 
C577 RvA registreringsnummer). Om 
mottagaren inte accepterar alla villkor 
eller GLI certifieringssystem GLI 
Europa 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 5 februari 2019 

Utfärdande 
laboratorium: 

 

GLI Europe B.V. 
 

Utvärderande 
laboratorium: 

 

GLI Europe B.V. 

Mottagarrapport: Synot W, a.s., 
Jaktáře 1475, 
68601 Uherské Hradi�tě-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) 
 
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 Hradi�tě-Mařatice, 
Tjeckien 
 

Leverantör/ 
Licenhavares namn: 

Synot W, a.s., 
Jaktáře 1475, 
68601 Uherské Hradi�tě-Mařatice, 
Tjeckien  

Testad produkt: Synot W a.s. RNG 

Datum för begäran: Enligt begäran per leverantörs brev mottaget 23 januari 2019. 

Utvärderingsperiod: 31 januari 2019 / 31 januari 2019  

Filnummer: RN-400-SYW-19-01-556 

Testningsresultat: Enligt utvärderingsvilkoren i denna rapport: 

Överensstämmer  

Referens använd i interna 
metoder: 

PC-TC-001 
WI-MA-006 
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Mjukvaruproduktdetaljer 
 
För version kontroll av filerna har GLI samlat in följande kontrollnummer: 
 

Filnamn SHA-1 Kontrollnummer 

Neo.Rng.Isaac.dll 1.2 (net standard 1.6) 22D48812055FB76855B326871444AF3FB05F5F44 

Neo.Rng.Isaac.dll 1.2 (net 4.6.1) D3C0FE7DE3D6299347BEF8FD2D2D60ACDB65DF3E 

Neo.Rng.Monitoring.dll DE7DBBD296F5E346F07D44A186BDFFB53E0894C5 
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RNG-utvärdering 
 

SLUMPMÄSSIGHETSRAPPORT FÖR SYNOT W A.S. RNG 

Intentionen med denna rapport är att indikera att Gaming Laboratories International, LLC (GLI) har slutfört sin utvärdering av Synot W a.s. RNG 
slumptalsgenerator (RNG), tillhandahållen av Synot W a.s. 
 
SEKTION I - TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR TESTNING 
 
Synot W a.s. har framlagt nödvändigt material till GLI för att utföra en slumptalsgeneratoranalys på slumptalsgenerator  Synot W a.s. RNG. 
Omfattningen av denna analys var begränsad till mjukvaruverifikation, källkodsgranskning och dataanalys. RNG testades för sin förmåga att 
slumpmässigt producera resultat för Synot spel. 
RNG Synot W a.s. utvärderades mot RNG-specifika krav enligt följande tekniska standarder: 
 
Sverige iGaming: 

• Spellag (2018:1138), 
• Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av kontrollerande organ, testning och certifiering av 

spelverksamhet (LIFS 2018_8), 
• 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). 

 
SEKTION II – MJUKVARIVERIFIKATION 
 
Verify+ by Kobetron™ signaturer för Synot W a.s. RNG är enligt följande: 
 

Fil Version Typ Signatur 

Neo.Rng.Isaac.dll 1.2 (net standard 1.6) 

CDCK E0BF 

SHA-1 22D48812055FB76855B326871444AF3FB05F5F44 

MD5 DACC86098EF3D770E49499F7A76E82C0 

Neo.Rng.Isaac.dll 1.2 (net 4.6.1) 

CDCK FC29 

SHA-1 D3C0FE7DE3D6299347BEF8FD2D2D60ACDB65DF3E 

MD5 9BDE240A57EFE61C910270134A8DE25C 

Neo.Rng.Monitoring.dll N/A 

CDCK 5309 

SHA-1 DE7DBBD296F5E346F07D44A186BDFFB53E0894C5 

MD5 7FFD15BFF53F5893FFFF4ED652F89C43 

 

Tabell 1. Digitala Signaturer 
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RNG-utvärdering 
 
SEKTION III - KÄLLKODSGRANSKNING 
 
Synot W a.s. har framlagt lämplig dokumentation och källkod tillhörande genereringen av slumpmässiga nummer. GLI granskade den tillhandahållna 
källkoden genom att spåra RNG applikationens väg från dragningens början till den valda utmatningen av slumpmässiga nummer. GLI inspekterade 
källkoden, i möjliga fall, i ett försök att hitta hemliga kopplingar eller parametrar med möjlig påverkan på slumpmässighet och rättvist spel. GLI 
uppskattade RNGs förmåga att producera alla nummer inom det önskade omfånget. 
 
SEKTION IV - DATAANALYS 
 
Spelkonfigurationen och parametrar för den erhållna och testade datan är listade i Tabell 2. GLI utförde en dataformatkontroll på varje listad 
datauppsättning för att kunna bekräfta att spelparametrarna var korrekt representerade i den analyserade datan. 
 
GLI genomförde en statistisk analys av tillräcklig omfattning av 22 dataset med intervall på maximalt 512 och 15 positioner med ersättning. Dessutom 
analyserades 4 dataset med 1 position med intervall på maximalt 100 000 000. 
 
En uppsättning av nummer sägs dras med ersättning om ett nummer kan väljas flera gånger i samma dragning. 
 

Datauppsättning Omfång Positioner Ersättning Dragningar 

Allmän certifiering Upp till och inkluderande 0-511 Upp till och inkluderande 15 Ja � 
Binär data 0 - 4,294,967,295 1 N/A 3,000,000 

Uppsättning A 0-199,999 1 N/A 1,000,000,000 
Uppsättning B 0-999,999 1 N/A 1,000,000,000 
Uppsättning C 0-9,999,999 1 N/A 1,000,000,000 
Uppsättning D 0-99,999,999 1 N/A 1,000,000,000 

 

Tabell 2. Spelparametrar 

� Dataset av olika intervaller och dragningsstorlekar samlades in och analyserades för att täcka omfattningen av denna allmänna certifiering. 
 
För en sammanfattning av de statistiska testerna på varje datauppsättning, se Appendix A. För en beskrivning av den övergripande testmetodiken och 
en beskrivning av varje använt test, se Appendix B. 
 
Sammantaget godkändes RNG i den uppsättning av tester för varje konfiguration vid 95%, 98% och 99% konfidensnivå. 
 
SEKTION V - SAMMANFATTNING 
 
Generell utvärdering av slumptalsgeneratorn 
 
GLIs slutsats baserad på de utförda testerna av Synot W a.s. RNG data är att denna slumptalsgenerator har uppvisat slumpmässigt uppförande och är 
lämplig för de häri beskrivna applikationerna. Om ett spel använder ett annat intervall eller ett annat antal val från de inkluderade områdena eller 
utanför de generella certifieringsseten ska RNG lämnas in igen för att testa denna uppsättning parametrar.   
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RNG-utvärdering 
 

APPENDIX A: Sammanfattning av statistiska test 
 

Datauppsättning 
 

Omfång 
 

Positioner 
 

Ersättning 
 

Dragningar 
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Allmän 
certifiering 

Upp till och 
inkluderande 0-

511 

Upp till 
och 

inkluderan
de 15 

Ja � X X X X X X X X X X X  

Binär data 0 - 4,294,967,295 1 N/A 3,000,000            X 

Uppsättning A 0-199,999 1 N/A 1,000,000,000 X X     X X X  X  

Uppsättning B 0-999,999 1 N/A 1,000,000,000 X X     X X X  X  

Uppsättning C 0-9,999,999 1 N/A 1,000,000,000 X X     X X X  X  

Uppsättning D 0-99,999,999 1 N/A 1,000,000,000 X X     X X     

 

Tabell A1. Applicerade test 

� Dataset av olika intervaller och dragningsstorlekar samlades in och analyserades för att täcka omfattningen av denna allmänna certifiering. 
 
 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

CERTIFICATION DOCUMENT

Rapportnummer RN-400-SYW-19-01-556 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modifierad 19 oktober 2018 FM-QA-040 Sida 6 av 12 

 

RNG-utvärdering 

APPENDIX B: Testbeskrivningar 

B.1 Definitioner. Följande villkor gäller för testbeskrivningarna nedan. Slumpmässighets enhet eller slumptalsgenerator (RNG) produktion kan samla 
in flera nummer på en gång. Varje uppsättning nummer kallas en dragning. Varje enskilt nummer har en särskild ordning inom dragningen. Detta 
hänvisas till som numret position. 
 
B.2 Fördelningsjämförelser. Många av testerna jämför en observerad siffermässig fördelning med en förväntad fördelning. Om inte annat specificerats 
är detta utfört genom statistiska chitvå goodness-of-fit test. Värdet av chitvå är beräknat enligt standard. Om k är ett möjligt värde, är�� det 
observerade värdet av det värdet, och �� är det förväntade värdet: 

��= � (��−��)�
���

 
 
 I de fall där de förväntade värdena är för små för precis användning av den ovan nämnda formeln, är värden arkiverade tillsammans för att säkerställa 
ett lämpligt förväntat minimum värde. Det resulterande värdet för chitvå är jämfört med fördelningen för det lämpliga antalet grader av frihet. Ovanligt 
höga (fördelningsfelmatchning) eller ovanligt låga (otillräcklig slumpmässighet) chitvåvärden kan vara orsak till datafel. 
 
B.3 Meta-testning. Utvärdering av grupper om p-värden kan inkludera ett meta-test för extremt höga eller låga p-värden, ett meta-test för frekvens 
av höga eller låga p-värden, och ett meta-test för lämplig enhetlighet av p-värden. 
 
B.4 Tillförlitlighetsnivå. De statistiska testerna utförda av GLI utförs på en specifik tillförlitlighetsnivå. Generellt använda tillförlitlighetsnivåer 
inkluderar 95%, 98% och 99%, beroende på krav per jurisdiktion, och avsedd användning av RNGn. Hög tillförlitlighetsnivå testning har en låg risk att 
av misstag underkänna en bra RNG, men högre risk att godkänna en dålig RNG. Låg tillförlitlighetsnivå testning har en ökad kapacitet att upptäcka 
dålig RNG, men också en ökad risk av falskt underkännande av bra RNG. Specifikt representerar tillförlitlighetsnivån sannolikheten att en ideal källa av 
slumpmässighet skulle klara testningen. Om en RNG klarar statistiska test vid en given tillförlitlighets nivå, är godkännande av alla högre 
tillförlitlighetsnivåer antytt. 
 
B.5 Tester. Vissa tester är enbart applicerbara på vissa typer av data. Vissa tester kan enbart appliceras på en del av datan. Vissa tester kan kräva att 
datan är analyserad, arkiverad eller på annat sätt transformerad, enligt dataformatskrav. 
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RNG-utvärdering 

APPENDIX B: Testbeskrivningar (fortsatt) 

Närbelägenhet Hög-Låg: 
För varje dragning är antalet lokala extremer (”höga” och ”låga”) i datan inspelade och jämförda med den förväntade fördelningen. Dessa kallas även 
”vändpunkter”. Tex, om en dragning består av nummer: 
 

1, 3, 5, 7, 2, 9 
 
det skulle finnas ett lokalt maximum (7) och ett lokalt minimum (2). Den resulterande statistiken skulle vara 2. 
 
Närhetsbelägenhet Max-Min: 
För varje dragning är skillnaderna mellan de största och minsta värdena uträknade och inspelade. Detta jämförs med den förväntade teoretiska 
fördelningen. Tex, om en dragning består av nummer: 

2, 3, 6, 7, 4 
den resulterande statistiken skulle bli 5, skillnaden mellan det största värdet (7) och det minsta värdet (2). 
 
Värderäkning: 
Värderäkningstestet räknar först förekomsten av varje värde i varje dataposition. Dessa värden är sedan kontrollräknade och jämförda med den 
förväntade värdefördelningen för storleken på dragningen och värdenas omfång. 
 
Samlarkort: 
Samlarkorttestet appliceras lägesvis. Datan analyseras tills alla möjliga värden har observerats, därefter spelas antalet kontrollerade värden in och 
räkningen startar om. Detta jämförs med den förväntade fördelningen. Tex, om uppsättningen av alla möjliga värden är {0, 1, 2} och den första 
positionen i varje dragning är: 

1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2, … 
 
 då observeras alla värden i den första positionen av den femte dragningen. Alla värden observeras därefter i de nästa 3 dragningarna, så de första två 
statistikerna för den första positionen skulle vara 5 och 3. 
 
Diehard: 
 Diehard-testpaketet är en standardbedömning av slumpmässighet i obearbetade resultat genererade från en RNG. Insamlingen, designad av George 
Marsaglia, testar variationen av mönster i de individuella binära delarna av RNG produktion. GLI använder anpassad implementering för att utföra 
Diehard testning. 
 
Duplikat: 
 Duplikattestet räknar antalet gånger en dragning exakt dupliceras i datan. I det fall en specifik dragning är upprepad mer än två gånger räknas varje 
möjlig väg att generera ett duplikat. Detta jämförs med den teoretiska fördelningen för att verifiera att antalet duplikatdragningar faller inom 
förväntade gränser. Tex, betrakta uppsättningen av data bestående av följande dragningar av två nummer var. 
 

�)	1, 3 
�)	4, 1 
�)	1, 3 
�)	1, 3 
�)	4, 1 
�)	3, 1 

 
Duplikatparen är (a, c), (a, d), (c, d), och (b, e), för totalt 4 duplikat. (f) räknas inte som ett duplikat eftersom dragningen måste matcha både i ordning 
och värde. 
 
Samspelskorrelation: 
Samspelskorrelationstestet mäter statistisk korrelation mellan olika positioner av samma dragning. För varje positionspar räknas statistisk korrelation 
ut som i seriekorrelationstestet. I det fall ersättningsdata saknas justeras kontot till vad som förväntas vilket resulterar i negativ korrelation.  
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RNG-utvärdering 

APPENDIX B: Testbeskrivningar (fortsatt) 

Överlappning: 
Överlappningstestet jämför dragningar i följd för överlappningsvärden. Antalet överlappningsvärden spelas in för varje dragningspar. Denna 
observerade fördelning av överlappningar jämförs därefter med den förväntade fördelningen. Tex, om de följande dragningarna observeras i följd, 

�)	1, 4, 5, 6 
�)	4, 1, 7, 6 

skulle antalet överlappningar vara 3, representerande värdena 1, 4 och 6. 
 
Slumpmässighet: 
Wald-Wolfowitz slumpmässighetstest appliceras på varje position i dragningen. Ett center etableras, oftast datamedianen, och det slumpmässiga 
antalet ovan och under centret kontrollräknas. Värden som är exakt detsamma som centrets kasseras. Detta jämförs med den förväntade fördelningen, 
vilken beror på antalet värden ovan och under centret. Tex, om de dragna numren i en specifik position var: 

2, 3, 1, 5, 4, 7, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 7, 3, 5 
och det etablerade centret var datamedianen av 3, skulle datan analyseras för slumpmässighet över 3 och slumpmässighet under 3. 

2, 3, 1���, 5, 4, 7, 3�����, 2, 3, 2, 3, 2�������, 6, 7, 3, 5����� 
Detta skulle räknas som 4 slumpmässighetstest. 
 
Seriekorrelation: 
Seriekorrelationstestet mäter statistisk korrelation mellan flera dragningar av samma position i följd. För varje position räknas ett exempel av Pearson 
korrelationskoefficient ut. Om X representerar det första numret, och Y det följande numret, då blir koefficienten: 

�= ���(�,�)
����  

där s betecknar standardavvikelsen på exemplet. Koefficienterna används för att generera ett p-värde för varje position. 
 
Total fördelning: 
Testet för totala fördelning är en enkel kontrollräkning av alla observerade värden bland datan. Detta jämförs med den förväntade fördelningen. Oftast 
är den förväntade fördelningen en enhetlig fördelning. I det fall värdena inte väger jämnt, används en lämplig diskret fördelning. 
 
Total fördelning av position: 
Testet för total positionfördelning kontrollräknar den observerade värdefördelningen för varje position i dragningen. Varje fördelning jämförs därefter 
med den förväntade. 
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Jurisdiktionskrav 
 

1 kap. - Tillämpningsområde  
Uttryck i regler och riktlinjer Fastställande 

§ 2 

Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som används i föreskrifterna samma betydelse som i 
spellagen (2018:1138) och i spelförordningen (2018:1475). GODKÄND 

I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med  
1. checksum: siffror som bifogas tal eller meddelande för att ändringar och fel ska kunna upptäckas. 

Checksummor räknas fram genom en bestämd matematisk procedur, GODKÄND 

2. informationstillgång: information, och resurser som hanterar den, som är av värde för en organisation. 
Ett spel- och affärssystem består av en eller flera informationstillgångar som licenshavaren själv 
definierar i en förteckning, 

GODKÄND 

3. kryptering: förvanskning av data och information med krypteringsalgoritm som är allmänt känd och 
publicerad, GODKÄND 

4. live kasinospel: kasinospel som erbjuds som onlinespel via videolänk, dataöverförd 
kommunikationstjänst eller liknande där dragningsutrustning används istället för ett spelsystem, GODKÄND 

5. maximal belastning: definieras av den certifierade licensinnehavaren och avser det tillfälle då 
spelsystemet automatiskt avvisar insatser från spelare, GODKÄND 

6. person i politiskt utsatt ställning (PEP): en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i 
ett land, eller i ledningen i en internationell organisation, GODKÄND 

7. ombudsterminal: en teknisk utrustning som används för att hantera olika typer av spel och 
spelarinformation, inte kan hanteras av spelaren, är en del av spelsystemet och som inte fungerar utan 
anslutning till det övriga spelsystemet, 

GODKÄND 

8. spelomgång: en kombination av händelser från det att licenshavaren öppnar ett spel och spelaren 
lägger en insats tills det att resultatet av spelet genereras, GODKÄND 

9. inloggningstid: den tid från det att spelaren loggar in i spelsystemet tills det att spelaren väljer att logga 
ut eller att spelsystemet loggar ut spelaren, GODKÄND 

10. slumptalsgenerator: en algoritm eller fysisk enhet som är avsedd att generera en sekvens av element 
(ofta tal) som har vissa statistiska egenskaper gemensamma med talföljder, vilka uppstår rent 
slumpmässigt efter en given sannolikhetsfördelning, 

GODKÄND 

11. UTC: UTC (Coordinated Universal Time). UTC Sverige finns på tidsbyrån BIPM i Paris och hämtas på ett 
garanterat säkert sätt till RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och 
innovationspartner för näringsliv och samhälle, i Borås och kallas UTC(SP), och 

GODKÄND 

12. vinstpott: alla eller delar av spelarnas insatser i enlighet med den aktuella spelformens spelregler och 
där licenshavaren behåller på dessa insatser till dess att hela eller delar av insatserna delas ut, kan t.ex. 
vara en jackpott, poolspel eller en fördelad jackpott. 

GODKÄND 

13 kap. - Funktionalitetskrav för slumptalsgeneratorer Fastställande 

§ 1 

Resultat från en slumptalsgenerator ska vara slumpmässigt, statistiskt oberoende, ha korrekt standardavvikelse 
och ska vara korrekt sannolikhetsfördelat. GODKÄND 

Resultatet från slumptalsgeneratorn ska inte vara förutsägbart utan kännedom om använd algoritm, 
implementering och initialvärden. GODKÄND 

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.  

GODKÄND 

 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

CERTIFICATION DOCUMENT

Rapportnummer RN-400-SYW-19-01-556 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modifierad 19 oktober 2018 FM-QA-040 Sida 10 av 12 

 

Jurisdiktionskrav 
 

13 kap. - Funktionalitetskrav för slumptalsgeneratorer Fastställande 

§ 2 

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

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

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.  

GODKÄND 

§ 3 Slumptalsgeneratorn ska kunna klara fastställd maximal belastning. GODKÄND 

§ 4 

Funktioner som inte genererar utfall i spel men som beror på slumpmässiga element ska baseras på 
slumptalsgeneratorns resultat. GODKÄND 

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

§ 5 

Beräkningar från en slumptalsgenerator ska ha korrekt standardavvikelse och ska vara korrekt 
sannolikhetsfördelade. GODKÄND 

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

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  

§ 9 

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

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 
 Dragningsutrustning live kasinospel  

§11 
Dragningsutrustning i ett live kasinospel ska övervakas och spelas in. N/A 
Av det inspelade materialet ska det framgå att spelreglerna följs.  N/A 
Inspelningen ska registrera datum och tid. N/A 

§12 

Det ska finnas en fysisk behörighetskontroll till den lokal, som används för live kasinospel, med tillhörande 
utrymmen.  N/A 

Det ska minst finnas skild behörighetskontroll för personer med olika arbetstagarfunktioner.   N/A 
Kortgivare, golvchef, föreståndare och övervakningspersonal är exempel på olika typer av arbetstagare som bör 
kategoriseras i olika behörighetsgrupper.  N/A 

 
16 kap. Tekniska krav Fastställande 

§ 5 En licenshavare ska, om inte spelmyndigheten beslutar om annat, spara alla uppgifter om driften av 
spelsystemet i minst fem år. N/A 

 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

CERTIFICATION DOCUMENT

Rapportnummer RN-400-SYW-19-01-556 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modifierad 19 oktober 2018 FM-QA-040 Sida 11 av 12 

 

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

• GLIs utvärderingsregler av Synot W, a.s. RNG 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. 
 

• GLIs utvärdering av den tekniska standarden var begränsad till endast de krav som gäller för Synot W a.s. RNG. Dessutom har följande avsnitt 
i den tillämpliga tekniska standarden uteslutits från omfattningen för denna utvärdering: 
 

Teknisk standard avsnitt Anledning till uteslutning 

Games Evaluation Dessa avsnitt är inte tillämpliga på RNGs. 

Utvärdering av spelplattform Dessa avsnitt är inte tillämpliga på RNGs. 

 
 

• 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 bestämt att produkten “Synot W a.s. RNG” som lämnats in av Synot W, a.s. uppfyller kraven för 
tillämplig teknisk standard inom jurisdiktion för Sverige iGaming: som regleras av Spelinspektionen. 
 
Vid frågor gällande denna information är du välkommen att kontakta vårt kontor. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
Martin Britton 
VD 
 

 
 


