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Autologin van TNC 
 

In de software van TiC Narrow Casting is het mogelijk om websites toe te voegen. TNC biedt 

de mogelijkheid om websites te tonen waar met een loginnaam en wachtwoord op ingelogd 

moet worden om deze site te kunnen weergeven. Dit gaat via de module autologin. 
 

In dit document staat beschreven hoe deze autologin module werkt. De beschrijving is 

opgedeeld in twee onderdelen. 

- De gebruikerskant. Hoe wordt een website ingepland via de manager. 

- De technische kant. Hoe kan getest worden of het automatisch inloggen werkt op 

een cliënt.  



Uitleg voor gebruikers TNC 

 
1. Start de TNC manager. 

 

 
 

2. Login met uw loginnaam en wachtwoord. 

 

 
 

Eenmaal ingelogd komt u in de kalenderplanning van TNC. 

 

3. Ga naar de dag waarop de website moet worden gepland. In dit voorbeeld woensdag 7 

december 2016. 



 

4. Klik met de rechtermuisknop op deze dag en kies voor “Nieuwe playlist aanmaken”. 

 

 
 

Onderstaand scherm verschijnt. 

 

 
 

5. Klik op de knop “Toevoegen”. 

 



 
 

6. Kies “Website”. 

 

 

  



Velden voor toevoegen website. 
 

Naam voor in het systeem 

Dit is de naam van de URL die naar de cliënt wordt verstuurd. 

    

Laat de cliënt naar de volgende site surfen 

Dit is de link waar de cliënt naar toe gaat als het inloggen op de pagina is gelukt. 

 

Inlog URL  

Dit is de URL waar de cliënt naar toe gaat om in te loggen. Eenmaal ingelogd gaat de cliënt 

naar de website die hierboven is ingevuld. 

    

Gebruikersnaam  

Dit is de gebruikersnaam die nodig is om in te loggen op de website. 

    

Wachtwoord  

Dit is het wachtwoord dat nodig is om in te loggen op de website.  

 

In onderstaand voorbeeld zijn alle velden ingevuld. 

 

 
 

  



Testknoppen 
 

U ziet op de pagina twee keer een testknop. 

 

Om de werking goed te testen, klikt u eerst op “Test gebruikersnaam en wachtwoord” en 

vervolgens op “Test”. 

 

Test 

Hiermee test u of de ingevoerde URL bereikbaar is. 

 

Test gebruikersnaam en wachtwoord. 

Hiermee test u gebruikersnaam en wachtwoord op de inlogpagina. Er wordt een cookie 

aangemaakt waarmee u voortaan automatisch inlogt. 

  



Technische uitleg 
 

Via onderstaande manier kunt u controleren of het automatisch inloggen werkt. U dient wat 

technische kennis te bezitten. 

 

Autologin testen op uw PC of cliënt. 
 

1. Open Google Chrome. 

 

2. Ga naar de pagina om in te loggen en klik vervolgens op F12. U komt in de Dev modes 

van Google Chrome. 

 

3. Kies vervolgens “Console”. 

 

 
 

4. Open daarna de login.js en plak alle tekst uit deze file in het consolevenster. 

 

Deze file is te vinden in de volgende map. 

Bij de manager : <installatiemap TNC>\login.js 

Bij de client   : C:\tnc\client\login.js 

 

5. Druk daarna op “Enter”. 

 



Als de console een true teruggeeft, is de code geaccepteerd. 

 

 
 

6. Om de pagina te testen met loginnaam en wachtwoord vult u onderstaand commando 

in. 

 
doLogin("loginnaam","wachtwoord");  

 

Dit is een voorbeeld, dus loginnaam en wachtwoord moeten aangepast worden naar de 

juiste logingegevens. 

 

7. Geef vervolgens een “Enter” en er wordt automatisch ingelogd met de opgegeven 

logingegevens. 

  



Wanneer werkt de autologin niet 
 

Omdat er veel methodes van inloggen zijn, hebben we helaas ook te maken met sites 

waarbij het automatisch inloggen niet werkt.  

 

Onderstaande loginvormen werken niet binnen TNC. 

 

- Als er gebruik gemaakt wordt van een robotcheck. 

o reCAPTCHA 

 

 
 

 
 

- Als de velden voor loginnaam en wachtwoord niet op een pagina staan.  

Hierbij moet eerst de loginnaam opgegeven worden, vervolgens op “volgende/next”, 

en dan kan pas het wachtwoord ingetypt worden. 

 

o http://www.google.nl 

o http://www.hotmail.com 

 

   


