RO-BOPI 1/2014, din 30.01.2014

A63F

(11) 129149 A0

(11) 129150 A0

asigurată de instalaţia (11) de alimentare cu combustibil, prevăzută cu un preîncălzitor (7), o cameră
de luptă (CL) fiind prevăzută cu un sistem de
transmisiuni (ST) şi nişte sisteme de comunicaţii de
bord (SCB), atât în camera de luptă (CL), cât şi
într-o cameră energetică (CE) fiind montată o
instalaţie de stins incendii (9), compusă din nişte
detectoare (49) în ultraviolet şi infraroşu, şi nişte
butelii (50) cu agent de stins incendii, precum şi un
conductor de detecţie termică, şi un bloc de control şi
comandă automată şi manuală ale instalaţiei (9) de
stins incendii, transmisia finală fiind asigurată de o
roată (44) motrică, prevăzută cu o carcasă (45)
rotitoare, montată înspre partea din faţă a vehiculului.

loterie, aceste date sunt transmise apoi la un
procesator de plăţi (PPC) care solicită online datele
cardului bancar cu care clientul doreşte să efectueze
plata, şi verifică, împreună cu banca emitentă a
cardului, validitatea şi solvabilitatea datelor introduse
de client, după care, dacă datele sunt acceptate,
procesatorul de plăţi (PPC) comunică finalizarea
acestei proceduri modulului de vânzări bilete (MV)
şi administratorului (AS) site-ului, iar modulul de
vânzări (MV) transmite clientului, prin email, biletul
loto completat, un al doilea email fiind transmis la
administratorul (AS) site-ului. Ulterior, clientul poate
accesa modulul de informare (MI), pentru a urmări
rezultatele, iar în cazul unui câştig poate, obţional, să
contacteze administratorul (AS) site-ului pentru a
comunica acest fapt; administratorul (AS) site-ului,
în baza extragerilor loto, comunică în mod obligatoriu clientului (C1...Cn) dacă acesta a câştigat, caz
în care clientul (C1...Cn) comunică, prin intermediul
unei secţiuni de contact (CS) din cadrul site-ului,
codul său IBAN, iar administratorul (AS) transferă,
prin intermediul unui modul de plăţi pentru
câştigători (MPC), suma de bani câştigată de către
client.
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(57) Invenţia se referă la o metodă de loterie online.
Metoda de loterie, conform invenţiei, presupune
existenţa unui site (S) ce cuprinde un modul de
informare (MI) ce oferă informaţii generale, cum ar
fi: rezultatele extragerilor (RT), bilete gratis (BG),
informaţii câştigători (IC), comentarii, arhiva rezultatelor (AR), termeni şi condiţii (TC) de funcţionare
ale site-ului, şi alte informaţii de interes general
(IIG), şi un modul de vânzări (MV) ce cuprinde un
modul de vânzare (VBL) a biletelor de loterie şi mai
multe loterii (L1...Ln). În situaţia în care un client
(C1...Cn) doreşte achiziţionarea unui bilet de loterie,
acesta accesează o bază de date (BD) unde, prin
intermediul unui formular, îşi introduce datele personale şi numerele pe care doreşte să le joace la
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