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Introdução
O InPlayScanner é uma ferramenta que monitora a maioria dos jogos de futebol
disponíveis nas principais casas de apostas, exibindo em tempo real estatísticas diversas
e possibilitando que o usuário configure estratégias e aplique filtros específicos. Ele roda
diretamente do navegador, não sendo necessário instalar qualquer programa. Em apenas
uma tela, o usuário pode acompanhar todos os jogos e inclusive, receber notificações por
e-mail sempre que um novo jogo com os filtros definidos for encontrado.
O Scanner exibe as seguintes estatísticas:
•
•
•
•
•

Chutes ao gol
Chutes fora do gol
Total de chutes
Escanteios
Chutes livres

•
•
•

Cartões vermelhos
e amarelos
Ataques perigosos
Posse de bola

•
•
•

Tempo desde o
último Gol
Placar HT e FT
Índices de Pressão

As estatísticas são exibidas em tempo real

Pra facilitar, o Scanner emite notificações sonoras para vários eventos durante a partida,
como expulsões, gols, índice de pressão, pênaltis etc. Caso prefira desligar, basta clicar no
ícone de alto-falante.
Alertas sonoros:
•
•
•
•

Chute ao gol - Bip único
Gol - Aplausos da multidão
Pênalti - Apito longo
Cartão vermelho – Vaias da multidão

•
•
•
•

HT / FT – Apitos no final do tempo
PI1 - Trovão (Pontos 70 ou maior)
PI2 - Bomba (Pontos 12 ou maior)
Sino - Novos jogos são exibidos

Ao passar o mouse sobre o botão azul de informações, serão exibidas mais estatísticas
referentes ao 1º tempo e ao 2º tempo de jogo. Você também pode visualizar em que minuto
as estatísticas ocorreram passando o mouse sobre elas.
Abaixo das probabilidades atuais são exibidas as
probabilidades do início da partida e você pode
visualizar o gráfico de preço/volume da Betfair
passando o mouse sobre elas.
Clicando nas probabilidades, o Scanner te
direcionada para a página do mercado na Betfair.

Índices de Pressão
O Scanner conta com dois índices de pressão que são: Pi1 e Pi2.
O Pi1 é o grande destaque, ele usa estatísticas de posse de bola e chutes ao gol nos últimos
dez minutos para gerar uma pontuação. Se a pontuação atingir 70, um alerta sonoro é
emitido e é destacado em vermelho para indicar que uma das equipes está pressionando
muito e que o gol está próximo.
O Pi2 usa estatísticas de ataques perigosos e escanteios, também nos últimos 10 minutos
para gerar uma pontuação. Se a pontuação atingir 15, é destacado em azul para indicar
que a partida está muito movimentada e com maior probabilidade de gol ou escanteio.

Dica: Combinar o Pi1 + Pi2 é uma excelente maneira de encontrar grandes oportunidades.

Obs: É claro que os Índices de Pressão não são infalíveis, no futebol tudo pode acontecer,
mas alinhado com uma boa gestão de banca, eles apresentam ótimos resultados no longo
prazo e irão lhe ajudar a encontrar as melhores oportunidades.

Criando estratégias
O usuário pode configurar estratégias e filtrar para que o Scanner apresente apenas jogos
de seu interesse, por exemplo:

Exibir apenas jogos que estão no 2º tempo, a ODD do Empate no Live está
abaixo de 3.0, Odd do Over 2.5 no Pré-live abaixo de 2.0 e com PI1 (Índice de
Pressão) acima de 70.

Neste cenário, o usuário pode escolher apostar no LTD, Back no favorito, LCS (Lay Correct
Score), Escanteios ou simplesmente no Over.

Após definir os filtros, coloque o nome na estratégia e clique em SALVAR (SAVE)

A seguir você encontra diversos exemplos de estratégias de sucesso entre nossos
usuários.
1) Estratégia: Gol Iminente (Cenário ideal para aposta no Over Gol)

•
•
•
•
•

Pi1 = 75 ou mais
Pi2 = 13 ou mais
Chutes ao gol = 3 ou mais
Total de chutes = 5 ou mais
Over 2.5 Pré-live = Abaixo de 1.80

2) Estratégia: Pi1+Pi2 (Cenário ideal para Back Favorito / Lay Pior)

•
•
•
•
•
•
•

Pi1 Casa = 30 ou mais
Pi2 Casa = 7 ou mais
Total chutes Casa = 3 ou mais
Chutes ao gol Casa = 1 ou mais
Odd pré-live Casa = Abaixo de 1.80
Odd pré-live Visitante = Acima de 5
Odd live Casa = Abaixo de 3.0

3) Estratégia: Over 0.5 HT (Cenário ideal para Back Favorito HT ou Over 0.5 HT)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pi1 = 70 ou mais
Pi2 = 15 ou mais
Tempo de jogo = No máximo 20 minutos
Placar = 0x0
Chutes ao gol = 1 ou mais
Total de chutes = 3 ou mais
Cantos = 1 ou mais
Over 2.5 pré-live = Odd máxima 1.80
Under 2.5 pré-live = Odd mínima 2.0

4) Estratégia: Under/Scalping (Cenário ideal para aposta no Under ou Scalping)

•
•
•
•
•
•

Pi1 = No máximo 40
Pi2 = No máximo 8
Match Odds = Time da Casa com Odd mínima 3.0
Match Odds = Time Visitante com Odd mínima 3.0
Over 2.5 = Odd mínima 2.0
Under 2.5 = Odd máxima 1.80

Integração com o Bf Bot Manager V3

Outro grande diferencial do Scanner é sua fácil integração com o Bf Bot Manager que
possibilita aos usuários do Bot turbinarem suas estratégias com estatísticas em tempo real.

O Bf Bot Manager é o melhor sistema de Bots (robôs) disponível no mercado,
com ele o usuário pode automatizar as mais diversas estratégias, de forma
simples e intuitiva. Integrado ao Scanner, o Bot pode ser configurado para
aproveitar os melhores momentos das partidas de acordo com cada estratégia.

Para configurar no Software, vá ao menu “Tools & settings -> General settings -> Football
– in play statistics”.
Mude para o inplayscanner.com.br, digite seu nome de usuário e senha cadastrado no
Scanner, clique em “Test and save login details”. Se os seus dados estiverem corretos,
poderá clicar em "Save" e sair!

Configurando estratégias no Bot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Você pode definir inúmeros filtros em suas estratégias, abaixo segue uma lista
completa com tudo que pode ser aplicado:
Attacks – Número de ataques da equipe
Average pressure index 1 – Valor médio da pontuação do Índice de pressão (Pi1)
registrados por período selecionado (primeiro tempo, segundo tempo ou jogo todo)
Average pressure index 2 – Valor médio da pontuação do Índice de pressão (Pi2)
registrados por período selecionado (primeiro tempo, segundo tempo ou jogo todo)
Corners - Número de escanteios
Dangerous attacks – Número de ataques perigosos
Fouls – Número de faltas
Free kicks - Número de tiros livres
Goals - Número de gols marcados pela equipe na partida
Goal kicks - Número de tiros de meta
Minutes – Minuto de jogo atual
Offsides – Número de impedimentos
Penalties – Número de pênaltis
Posession - Posse de bola da equipe
Pressure index 1 – Pontuação do índice de pressão Pi1
Pressure index 2 – Pontuação do índice de pressão Pi2
Red cards – Número de cartões vermelhos
Yellow cards – Número de cartões amarelos
Shots on target – Número de chutes a gol
Shots off target – Número de chutes fora do gol
Shots woodwork – Número de chutes na trave
Shots blocked – Número de finalizações bloqueadas
Total shots - Número total de chutes (Soma dos 4 tipos de chutes)
Throw ins – Número de arremessos laterais

Você pode adicionar vários filtros na sua estratégia e o Bot só irá apostar quando todos
forem correspondidos.
Também é importante destacar que o Bot recebe novas estatísticas a cada 15 segundos
por isso recomendamos que o usuário adicione à sua estratégia um delay de 60 a 120
segundos, para garantir que o Bot só aposte quando os filtros forem atendidos, que não
haja nenhuma mudança nas estatísticas nesse período, por exemplo como um gol marcado
ou cartão vermelho e evite apostas logo após a suspensão do mercado, pegando preços
ruins ou no VAR. Para isso, adicione a opção “Market status change delay” em “Market
conditions” e configure para evitar novas apostas entre 60-120 segundos.

Considerações finais
O Scanner é uma incrível ferramenta que auxilia o usuário a encontrar as melhores
oportunidades de acordo com suas estratégias se tornando indispensável para quem busca
melhores resultados.

Suporte
O Scanner é bem simples de configurar, mas caso você precise de ajuda nas configurações
ou tenha qualquer dificuldade em relação ao uso, fale com nosso suporte:
E-mail: cidmarcos@outlook.com
Whatsapp: (19) 99679-7833
Site oficial: http://inplayscanner.com.br/

