Sectorvergadering van 22 september 2016: Aanpassingen van de protocollen informatica

Algemene mededelingen
In de nieuwe protocollen die zullen worden gepubliceerd wordt de dienst “Metrologie” vervangen
door de dienst “Technische Evaluaties”.
Dit jaar hebben de aanpassingen aan de protocollen vooral te maken met structurele harmonisering
tussen de protocollen.
In het kader van communicatie, automatisatie, verwerking en bewaring heeft de Kansspelcommissie
een aantal e-mailadressen toegevoegd. Sommige niet meer relevante data werden verwijderd.

Klasse I


Aan het punt 3 "Algemene vereisten" onder " C/ cashless" werd volgende zin toegevoegd:
-/de TITO is eveneens toegelaten



Aan het punt 6, " Technische vereisten gesteld aan de clients en servers" werd het emailadres machine@gamingcommission.be toegevoegd om alle informatie betreffende
machines door te sturen.



Aan punt 9 "bijkomende vereisten gesteld aan het videotoezichtsysteem" werden volgende
wijzigingen aangebracht:
Voor de nieuwe of vernieuwde bewakingssystemen is het nodig om kleurencamera’s te
gebruiken.
De informatie betreffende de vernieuwingen of de aanpassingen van de systemen moet worden
overgemaakt aan de Kansspelcommissie via het e-mailadres: controle.all@gamingcommission.be
De bewaartermijn van de beelden wordt verhoogd naar acht weken.
De beelden moeten permanent beschikbaar zijn. De licentiehouder wordt eraan gehouden
de Kansspelcommissie ogenblikkelijk te verwittigen van iedere technische storing die
voorkomt op het niveau van de videobewaking via het e-mailadres:
controle.all@gamingcommission.be
De beelden moeten de datum en het uur bevatten van de beeldopname.

Klasse II


Het punt 14 "Algemene vereisten" wordt het punt 3 zoals in de andere protocollen.



Aan het punt 6, " Technische vereisten gesteld aan de clients en servers" werd het emailadres machine@gamingcommission.be toegevoegd om alle informatie betreffende
machines door te sturen.



Aan punt 9 "bijkomende vereisten gesteld aan het videotoezichtsysteem" werden volgende
wijzigingen aangebracht:
Voor de nieuwe of vernieuwde bewakingssystemen is het nodig om kleurencamera’s te
gebruiken.
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De informatie betreffende de vernieuwingen of de aanpassingen van de systemen moet worden
overgemaakt aan de Kansspelcommissie via het e-mailadres: controle.all@gamingcommission.be

Klasse III


Het punt 15 "Algemene vereisten" wordt het punt 3 zoals in de andere protocollen. Titel is
veranderd van "Certificatie" naar "Algemene vereisten".



Aan het punt 3 "Algemene vereisten" onder “C/cashless" werd volgende zin toegevoegd:
-/ De TITO is eveneens toegelaten
-/ De overdracht van cash geld naar krediet moet volgens de procedure “Cashless–
mogelijkheden van omzetting naar krediet”

Klasse IV


Aan punt 9 "bijkomende vereisten gesteld aan het videotoezichtsysteem" werden volgende
wijzigingen aangebracht:
Voor de nieuwe of vernieuwde bewakingssystemen is het nodig om kleurencamera’s te
gebruiken.
De informatie betreffende de vernieuwingen of de aanpassingen van de systemen moeten
worden
overgemaakt
aan
de
Kansspelcommissie
via
het
e-mailadres:
controle.all@gamingcommission.be
De beelden moeten de datum en het uur bevatten van de beeldopname.
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