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Evolution lanserar tre nya titlar i sitt växande First Person-utbud 
 
Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar idag tre nya speltitlar - First 
Person Baccarat, First Person Dragon Tiger och First Person Football Studio – inom sitt växande utbud av 
RNG First Person-spel med integrerad "Go live"-funktionalitet. De nya tillskotten är baserade på tre av 
Evolutions livespel: kasinoklassikerna Baccarat och Dragon Tiger, samt kortspelet Football Studio med 
fotbollstema.   

De tre nya titlarna ingår i Evolutions växande First Person-utbud som redan innehåller RNG-versioner av 
Roulette, Blackjack, Lightning Roulette, Dream Catcher och Mega Ball. Operatörerna kan använda dessa 
RNG-baserade spel för att introducera nya spelare till både klassiska kasinospel och Evolutions game show-
spel. 

Alla tre spel innehåller en "Go Live"-knapp, en unik funktion som genom en knapptryckning transporterar 
spelare genom en portal till live-versionen av spelet. Övergången görs så naturlig som möjligt, där både First 
Person- och live-versionerna av varje spel har samma spelregler och samma välbekanta användargränssnitt. 

First Person Baccarat spelas i en virtuell Baccarat-hall, där samtliga spelare erbjuds en VIP-upplevelse med 
oöverträffad spelkontroll och ett utbud av 12 bord – sex standardbord och sex no commission-bord. Spelet 
erbjuder spelare flertalet alternativ, inklusive att blanda om kortleken, sortera bord efter vinstföljder och 
möjligheten att spela flera händer på lediga bord för att bygga trender. 

På samma sätt förser First Person Dragon Tiger också spelaren med full kontroll. I detta enkla RNG-spel 
satsar spelare på vilket av de två korten som delas ut som kommer att vara högre, Dragon eller Tiger, med 
spännande ljuseffekter synkroniserade med spelresultaten som bidrar till att höja spänningen. 

First Person Football Studio är också mycket enkelt att spela eftersom endast två kort används. Korten 
delas ut med framsidan uppåt på ett virtuellt interaktivt ljusbord designat som en fotbollsplan. Precis som i 
det direktsända Football Studio-spelet satsar spelarna på en hemmavinst, bortavinst eller oavgjort, 
samtidigt som de håller ett öga på livematchresultaten från globala fotbollsmatcher som visas i 
användargränssnittet.  

- Vår målsättning när vi utvecklade First Person-spelen var att skapa världens bästa RNG-bordsspel. När 
våra två första spel, First Person Roulette och Blackjack, lanserades ansträngde vi oss för att se till att 3D-
grafiken och prestandan var helt perfekt. Vi inkluderade också "Go Live"-knappen för att kunna ta spelare 
till liveversionen av samma spel. De två första titlarna visade sig vara otroligt populära så vi vidgade 
målsättningen genom att inkludera RNG-versioner av våra game show-spel. Nu lanserar vi ytterligare en 
trio av First Person-spel för att utöka sortimentet med mer variation, säger Todd Haushalter, Chief Product 
Officer på Evolution Gaming och fortsätter: 

- Dragon Tiger och tvåkortspel är vackra i sin enkelhet, med enkel och skarp grafik, medan First Person 
Baccarat är vackert i sin komplexitet. Detta är första gången någon har försökt att skapa en sann Baccarat-
upplevelse baserad på RNG. Spelare kan välja mellan 12 bord baserat på vilket som trendar, de kan kupera 
lekarna själva, och vi ger kort från en riktig shoe med åtta kortlekar och blandar inte digitalt efter varje 
runda. Baccarat-spelare är väldigt noga med upplevelsen, och jag är säker på att de kommer att tycka om 
vad vi har skapat! 
 
För ytterligare information, kontakta: 
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