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5Inloggen

Inloggen
1. Start TiC Narrow Casting door te dubbelklikken op het TiC NC (of hoe u het zelf heeft genoemd)

icoon op uw bureaublad.

NB: wanneer TiC Narrow Casting is gekoppeld aan uw Windows gebruikersaccount logt u direct in

zonder username en password in te hoeven voeren.

2a. Voer uw username (inlognaam) en password (wachtwoord) in en klik op "OK".

NB: de standaardinstelling is admin (username) / admin (password).

2b. Als u op "Cancel" klikt, sluit TiC Narrow Casting weer af.

Ticker
Functie van dit scherm

De ticker is een balk met tekst die over de af te spelen content loopt. Hier kunnen bijvoorbeeld

korte berichten worden gepland. Een ticker is ook wel te vergelijken met een bewegende tekstbalk

zoals bijvoorbeeld bij CNN of RTLZ. Een ticker wordt ook wel een lichtkrant of scrollbar genoemd.

1. Klik op "Ticker" in de hoofd menubalk van TiC Narrow Casting.



6 TiC Narrow Casting handleiding

Ticker
Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u de ticker plannen.

1. Klik op "Ticker" om onderstaand veld te openen.

2. Selecteer links een client/scherm of een (sub)groep waarop u de ticker wilt plannen. Als u op een

(sub)groep plant, krijgen alle clients/schermen onder deze (sub)groep deze ticker.

3. Selecteer een opmaakprofiel voor de ticker. Opmaakprofielen worden in het volgende

hoofdstuk besproken. U heeft twee mogelijkheden:

- De ticker krijgt een eigen opmaakprofiel. Selecteer deze uit de lijst. In dit geval heeft de ticker het

opmaakprofiel 'Belangrijk'.

- Vink het vakje 'Opmaakprofiel overnemen van bovenliggend niveau' aan. In dit geval krijgt de

ticker het opmaakprofiel van de (sub)groep.

Tickergegevens voor:

Hier ziet u als geheugensteuntje op welk(e) scherm of (sub)groep de ticker gepland wordt. In dit

geval 'Receptie'.

Legenda

Aan de kleur van de geplande ticker(s) kunt u heel makkelijk zien wat de status is.

NB: Een ticker wordt pas naar de clients/schermen verzonden indien de ticker bijwerken functie

wordt toegepast. Zie paragraaf Ticker bijwerken.
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Ticker bericht toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een ticker bericht toevoegen.

1. Klik op "Tickerbericht toevoegen". Onderstaand scherm wordt zichtbaar.

2. U kunt twee typen berichten invoeren, tekst- en RSS-berichten.

Bericht

Voer hier de tekst in die u wilt tonen. U kunt hier de (gaan wij vanuit) bekende knippen, kopiëren,

plakken, undo en redo functies gebruiken indien nodig.

RSS URL

Kies hier een RSS URL of Social Media bron. Social Media bronnen worden in de volgende

paragraaf besproken. RSS-feeds zijn berichten die automatisch worden gegenereerd door externe

websites (veelal nieuwssites). Als een website een RSS-feed heeft, ziet u dit aan het volgende teken

of iets dat daarop lijkt.

Voer bijvoorbeeld http://www.nu.nl/rss in voor actuele nieuwskoppen. Klik op de 'Test het RSS

webadres' button om te testen of de link goed werkt. Er opent zich (als het goed is) een venster

met nieuwskoppen. Klik op 'X' om dit scherm te sluiten.

NB1: Bij RSS koppelingen worden alleen de “headers” ofwel kopberichten van de RSS feed bron

getoond.

Starttijd

Geef hier startdatum en -tijd op wanneer de ticker moet beginnen met spelen. Selecteer 'Geen

starttijd gebruiken' als de ticker direct moet beginnen met afspelen.

http://www.nu.nl/rss
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Eindtijd

Geef hier einddatum en -tijd op wanneer de ticker moet stoppen met spelen. Selecteer 'Geen

eindtijd gebruiken' als de ticker continue moet blijven afspelen zolang er een playlist wordt

getoond.

3. Klik op "OK" om de ticker toe te voegen aan de afspeellijst.

4. U kunt dit proces herhalen als u meer tekst en/of RSS-berichten wilt toevoegen.

NB2: U kunt zoveel berichten toevoegen als u maar wilt. Houd echter wel rekening met de

leesbaarheid. Korte, bondige en niet teveel berichten geven de beste attentiewaarde.

Facebook

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een Facebookbron instellen.

1. Selecteer in het weergavevak Facebook.

Algemeen

Selecteer het Facebookaccount, stel het aantal te tonen headers/kopberichten in en geef de

pagina-id of naam op.

NB: Om Facebook accounts in deze lijst te krijgen, zie "Instellingen handleiding".

2. Klik op "OK" om te bevestigen.

3. Klik eventueel op "Test het RSS webadres" om te kijken of de koppeling werkt.

Twitter

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een Twitterbron instellen.

1. Selecteer in het weergavevak Twitter.
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Algemeen

Selecteer hier het Twitteraccount en de weergave van het aantal tweets.

NB: Om Twitter accounts in deze lijst te krijgen, zie "Instellingen handleiding".

Timeline

Hier kunt u een eigen tijdlijn instellen en of ook de retweets getoond moeten worden.

Zoeken

Hier kunt met behulp van zoekfuncties instellen welke twitterberichten u wilt tonen.

2. Klik op "OK" om te bevestigen.

3. Klik eventueel op "Test het RSS webadres" om te kijken of de koppeling werkt.

Yammer

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een Yammerbron instellen.

1. Selecteer in het weergavevak Yammer.
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Algemeen

Selecteer het Yammeraccount, de groep en stel het aantal te tonen berichten in.

NB: Om Yammer accounts in deze lijst te krijgen, zie "Instellingen handleiding".

2. Klik op "OK" om te bevestigen.

3. Klik eventueel op "Test het RSS webadres" om te kijken of de koppeling werkt.

Ticker bericht wijzigen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een ticker bericht wijzigen.

1. Selecteer een ticker bericht.

2. Klik op "Tickerbericht wijzigen".

3. Voor de gewenste wijziging(en) door.

4. Klik op "OK" om de wijziging(en) door te voeren.

Ticker bericht verwijderen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een ticker bericht verwijderen.

1. Selecteer een ticker bericht.

2. Klik op "Tickerbericht verwijderen".

3. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.

Ticker bijwerken

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u de ticker(s) daadwerkelijk naar het scherm sturen om af te laten spelen.

1. Klik op "Ticker bijwerken" en onderstaand scherm opent zich.
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2. Selecteer de client(s) of sub(groepen) die bijgewerkt moeten worden.

3. Klik op "Volgende". De clients worden nu bijgewerkt.

4. Klik op "Voltooien".

Overige functies

Functie van deze schermen

In deze schermen kunt u makkelijk ticker berichten van een hoger niveau en/of verlopen ticker

berichten laten tonen.

1. Selecteer een client of een (sub)groep.

2a. Klik op de knop "Ticker berichten van hogere niveau's weergeven". Alle eventuele geplande

tickers van een hoger niveau worden nu weergegeven in het groen.
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en/of

2b. Klik op de knop "Verlopen ticker berichten weergeven". Alle eventuele verlopen tickers worden

nu weergegeven in het rood.

3. Klik weer op de betreffende knop(pen) en de getoonde tickers verdwijnen weer.

Ticker opmaakprofielen
Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u ticker opmaakprofielen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Met het ticker

opmaakprofiel kunt u diverse zaken van de tickerbalk instellen zoals hoogte, kleur, lettertype,

lettergrootte etc.

1. Klik op "Ticker opmaakprofielen" en onderstaand scherm opent zich.

U ziet in dit scherm ook direct een overzicht van reeds bestaande opmaakprofielen. In dit

voorbeeld vier stuks.

Opmaakprofiel toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een ticker opmaakprofiel toevoegen.

1. Klik op "Opmaakprofiel toevoegen" en onderstaand scherm opent zich.
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2. Vul het opmaakprofiel in.

Naam opmaakprofiel

Naam: Voer hier een naam voor het opmaakprofiel in.

Algemene instellingen

- Berichtenscheiding: Voer hier het teken in dat tussen (eventuele) meerdere berichten komt. Dit

bevordert de leesbaarheid van de berichten. Default is het een -.

- Positie op het scherm: Kies hier de positie van de ticker, bovenin, in het midden of onderin het

scherm.

- Correctie: Hier kunt u tot op de pixel nauwkeurig de positie van de ticker op het scherm bepalen.

- Snelheid: Stel hier in hoe snel de berichten door de ticker 'lopen'. Hoe hoger de waarde, hoe

hoger de snelheid.

Achtergrond instellingen

- Kleur: Stel hier de kleur van de tickerbalk in. U kunt zelfs individuele Rood, Groen en Blauw

waarden opgeven om de exacte gewenste kleur te bepalen.

Lettertype & hoogte instellingen
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- Lettertype: Stel hier het gewenste lettertype in.

- Lettergrootte: Stel hier de gewenste lettergrootte in.

- Kleur: Stel hier de gewenste letterkleur in.

- Hoogte: Stel hier de hoogte van de tickerbalk in.

Logo

U kunt een afbeelding (een logo o.i.d.) in de ticker plaatsen. Klik op 'Selecteer ...' en selecteer de

gewenste afbeelding. Klik op 'Wis' om de afbeelding weer uit de ticker te wissen. Selecteer de

positie van de afbeelding in de ticker (links of rechts).

In de onderste balk ziet u een preview van de ticker.

3. Klik op "OK" om het opmaakprofiel aan de lijst toe te voegen.

Opmaakprofiel wijzigen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een ticker opmaakprofiel wijzigen.

1. Selecteer een opmaakprofiel.

2. Klik op "Opmaakprofiel  wijzigen".

3. Voor de gewenste wijziging(en) door.

4. Klik op "OK" om de wijziging(en) door te voeren.

Opmaakprofiel verwijderen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een ticker opmaakprofiel verwijderen.

1. Selecteer een opmaakprofiel.

2. Klik op "Opmaakprofiel  verwijderen".

3. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.

Gebruikers
Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u gebruikers en gebruikersgroepen instellen en beheren.
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Gebruikers
Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen.

1. Klik op "Gebruikers". U krijgt nu een overzicht van de gebruikers binnen TiC Narrow Casting.

Nieuwe gebruiker aanmaken

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een nieuwe gebruiker toevoegen.

1. Klik op "Nieuwe gebruiker aanmaken".
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Algemene gegevens

Voer een gebruikersnaam, een wachtwoord en de herhaling van het gekozen wachtwoord in. Geef

eventueel een referentie op en selecteer een gebruikersgroep als de gebruiker binnen een

bepaalde groep moet vallen. Als de gebruiker in een gebruikersgroep ingedeeld wordt, gelden de

rechten van die groep en zijn deze dus niet meer individueel in te stellen voor deze gebruiker.

Selecteer Windowsaccount-user om automatisch in te loggen via een Windows account. Dit werkt

alleen als het vinkje ook in de instellingen aanstaat. Zie hiervoor de Handleiding instellingen.

Algemene rechten

Klik hier de rechten aan die de gebruiker krijgt binnen TiC Narrow Casting.

2. Klik op het tabblad "Rechten op clients" en selecteer de clients/schermen waarop de gebruiker

mag plannen.

3. Klik op "OK" om de gebruiker toe te voegen.

Gebruiker wijzigen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u de gegevens en rechten van een gebruiker wijzigen.

1. Selecteer een gebruiker en klik op "Gebruiker wijzigen".

2. Voer de gewenste wijziging(en) door.

3. Klik op "OK" om de wijzigingen definitief te maken.

Gebruiker verwijderen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een gebruiker verwijderen.

1. Selecteer een gebruiker en klik op "Gebruiker verwijderen".

2. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.

Gebruikersgroepen
Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u gebruikersgroepen toevoegen, wijzigen en verwijderen.

1. Klik op "Gebruikersgroepen". U krijgt nu een overzicht van de gebruikersgroepen binnen TiC

Narrow Casting.
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Groep toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een nieuwe gebruikersgroep toevoegen.

1. Klik op "Groep toevoegen".

2. Geef de groep een naam.

3. Stel bij algemene rechten de groepsrechten in. Vink de gewenste rechten aan.

4. Kies tabblad "Client rechten" en selecteer de clients/schermen waarop deze groep mag plannen.
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5. Kies tabblad "Gekoppelde gebruikers" om gebruikers te koppelen aan deze groep.

6. Kies "Gebruikers koppelen", selecteer de gebruiker(s) en klik op "OK". De geselecteerde

gebruiker(s) is/zijn nu gekoppeld aan de groep.

7. Klik op "OK" om de groep toe te voegen.

Groep wijzigen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u de gegevens en rechten van een gebruikersgroep wijzigen.

1. Selecteer een groep en klik op "Groep wijzigen".

2. Voer de gewenste wijziging(en) door binnen (één van de) de tabbladen "Algemene rechten",

"Client rechten" en "Gekoppelde gebruikers".

3. Klik op "OK" om de wijzigingen definitief te maken.

Groep verwijderen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een gebruikersgroep verwijderen.

1. Selecteer een gebruikersgroep en klik op "Groep verwijderen".

2. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.

Clients en groepen
Functie van dit scherm

In dit scherm kunnen groepen en clients ingesteld worden. Tevens kan ook per client een profiel

aangemaakt worden.

1. Klik op "Clients en groepen" in de hoofd menubalk van TiC Narrow Casting.

Clients en groepen
Functie van dit scherm

In dit scherm krijgt u gedetailleerde informatie over de client(s).

1. Klik op "Clients en groepen" in de menubalk en onderstaand scherm opent zich.
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U ziet per geselecteerde client de naam, het IP adres, de VNC poort, het clientprofiel en de

openingstijden.

Groep toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een (sub)groep toevoegen.

1. Klik op "Groep toevoegen" en onderstaand scherm opent zich,
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Tabblad "Groep algemene gegevens"

2. Geef aan of de groep een hoofdgroep is of een subgroep. Bij de keuze voor een subgroep,

selecteer ook de hoofdgroep waar de subgroep onder moet komen.

3. Geef de groepsnaam op.

4. Selecteer een clientprofiel. Dit kan een eigen profiel zijn of een profiel van een bovenliggend

niveau.

Tabblad "Openingstijden"

Openingstijden betekent dat de (sub)groep alleen afspeelt tijdens deze tijden, ook al is er content

op bijvoorbeeld een vroeger of een later tijdstip gepland.

5a. Klik op "Openingstijden overnemen van bovenliggend niveau" om de openingstijden van de

bovenliggende (sub)groep over te nemen.

6a. Klik op "OK" om de groep toe te voegen in de boomstructuur.

of

5b. Stel eigen openingstijden in voor de (sub)groep. Klik het vinkje "Openingstijden overnemen

van bovenliggend niveau" uit.  Onderstaand scherm opent zich.
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6b. Klik op "Stel alle openingstijden in op 8:00 tot 17:00" of "Stel alle openingstijden in op 0:00 tot

23:59" voor deze tijden op alle weekdagen.

7b. Klik op "OK" om de groep toe te voegen in de boomstructuur.

of

6c. U kunt per dag openingstijden instellen. Klik op "Openingstijden toevoegen". Onderstaand

scherm opent zich.

7c. Selecteer dag en vanaf en tot tijden en klik op "OK". Herhaal deze stappen eventueel voor
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andere dagen.

8. Klik op "OK" om de groep toe te voegen in de boomstructuur.

Openingstijden wijzigen

1. Selecteer een dag en klik op "Openingstijden wijzigen".

2. Breng de wijzigingen aan en klik op "OK".

Openingstijden verwijderen

1. Selecteer een dag en klik op "Openingstijden verwijderen".

2. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.

Client toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een client toevoegen.

1. Klik op "Client toevoegen" en maak een keuze uit de volgende opties.

Normale client toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een normale client toevoegen.

1. Klik op "Normale client toevoegen". Onderstaand scherm opent zich.
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Tabblad "Client algemene gegevens"

2. Selecteer een clientprofiel. Dit kan een eigen profiel zijn of een profiel van een bovenliggend

niveau. Vink in het laatste geval het vakje aan.

3. Vul een naam voor de client in en kies een groep waaronder de client moet komen.

4. Selecteer IP-adres of hostname optie en geef het IP adres in.

5. Selecteer de VNC poort en geef het VNC wachtwoord in.

6. Vink "Nummerserver opstarten" aan indien nodig.

Tabblad "Openingstijden"

Zie uitleg onder paragraaf "Groep toevoegen".

Tabblad "Externe apparatuur configuratie"
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Veel schermen hebben een autoinput detectie in combinatie met een powersafe functie. Als er

input is, gaat het scherm automatisch aan en als er geen input meer is, gaat het scherm

automatisch uit. Als schermen deze functie niet hebben, kunt u dit via TiC Narrow Casting laten

lopen. 

Configuratie toevoegen

1. Klik op "Configuratie toevoegen" en onderstaand scherm opent zich.
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2. Vul de gegevens in die gevraagd worden.

Apparaat

Selecteer de tv die u wilt aansluiten.

Compoort

Vul hier de compoort in. In hoofdletters COM met daarachter gelijk, zonder spatie het nummer,

bijv. COM1

Baudrate

Vul hier de Baudrate in, meestal is dat 9600.

Databits

Vul hier de Databits in, meestal is dat 8.

Stopbit

Vul hier de Stopbit in, meestal is dat 1.

Standaard bron

Geen hier aan op welke tv-bron de Narrow Casting Player is aangesloten op de TV, bijvoorbeeld

RGB-IN of HDMI1

Configuratie wijzigen

1. Selecteer een configuratie en klik op "Configuratie wijzigen".

2. Breng de wijzigingen aan en klik op "OK".

Configuratie verwijderen

1. Selecteer een configuratie en klik op "Configuratie verwijderen".

2. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.
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3. Klik op "OK" om de client in de boomstructuur toe te voegen.

Administratieve client toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een administratieve client toevoegen. Dit type client wordt gebruikt in Pull

omgevingen. Een administratieve client werkt in combinatie met een kanaal.

Zie paragraaf "Normale client toevoegen" voor de verdere uitleg. Het enige dat u hier extra in

moet stellen is het kanaal.

Kanaal toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een kanaal toevoegen. Een kanaal wordt gebruikt in Pull omgevingen. Op een

kanaal wordt de planning geplaatst. Eén of meerdere administratieve clients zijn lid van een kanaal

en zullen periodiek de content van het kanaal ophalen.

Tabblad "Kanaal algemene gegevens"

1. Voer de naam van het kanaal in
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2. Selecteer de (sub)groep waaronder het kanaal moet komen.

Tabblad "Openingstijden"

Zie uitleg onder de paragraaf "Groep toevoegen".

3. Klik op "OK" om het kanaal toe te voegen.

Webclient toevoegen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een webclient toevoegen.

Tabblad "Webclient algemene gegevens"

1. Voer de naam voor de webclient in.

2. Selecteer de (sub)groep waaronder de webclient moet komen.

3. Klik op "OK" om de webclient toe te voegen.
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Geselecteerde groep/client wijzigen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u de gegevens van een (sub)groep of client wijzigen.

1. Selecteer een (sub)groep of client.

2. Klik op "Geselecteerde groep/client wijzigen".

3. Voor de gewenste wijziging(en) door.

4. Klik op "OK" om de wijziging(en) door te voeren.

Geselecteerde groep/client verwijderen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een (sub)groep of client verwijderen.

1. Selecteer een (sub)groep of client.

2. Klik op "Geselecteerde groep/client verwijderen".

3. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken. Zolang er koppelingen bestaan is verwijderen

niet mogelijk.

Clientprofiel bijwerken

Functie van dit scherm

Via dit scherm werkt u een clientprofiel bij. Alle wijzigingen die u doorvoert, worden pas effectief

als het clientprofiel daadwerkelijk bijgewerkt wordt.

1. Selecteer een client in de linkerkolom en klik op de rechtermuisknop.

2. Selecteer "Clientprofiel bijwerken".

3. Selecteer de (sub)groep(en) en/of client(s) die bijgewerkt moeten worden.

4. Klik op "Volgende". De clients worden nu bijgewerkt.

5. Klik op "Voltooien".

Clientprofielen
Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u clientprofielen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Clientprofielen zijn vaste

instellingen die alleen gelden voor die betreffende client. Deze instellingen worden in dit

hoofdstuk verder besproken.

1. Klik op "Clientprofielen" en onderstaand scherm opent zich.
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U ziet een overzicht van het aantal ingestelde clientprofielen.

Profiel toevoegen

Functie van dit scherm

In deze schermen kunt u een nieuw clientprofiel instellen.

1. Klik op "Profiel toevoegen".

Clientprofiel

Functie van dit scherm

Hier kunt u de algemene instellingen van het clientprofiel instellen.

1. Voer de naam in van het clientprofiel.

2. Hier kunt u het maximale systeemvolume van de client instellen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld

voorkomen dat er ineens heel hard geluid uit de speakers van het scherm komt.

3. Vink "Client schermresolutie configuratie gebruiken" aan en selecteer de resolutie van het

afspeelscherm. Dit zorgt dat de resolutie van het scherm optimaal wordt benut.
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4. Vink "Openingstijden gebruiken" aan als u wilt dat de client alleen maar binnen een bepaalde

tijd afspeelt. Voor de instelling van de openingstijden zie paragraaf "Groep toevoegen" in dit

hoofdstuk.

5. Stel eventuele acties in. Hier kunt u bijvoorbeeld instellen dat de client één keer per dag moet

herstarten (dit vermindert het risico op vastlopen) of dat oude content opgeschoond moet

worden (dit voorkomt dat de client PC volloopt).

Actie toevoegen

1. Klik op "Actie toevoegen".

2. Stel de actie in. U heeft de keuze uit:

- Herstarten client: de client PC sluit af en start opnieuw op.

- Content opschonen: Niet meer geplande content wordt automatisch van de client PC verwijderd.

- Update via pull strategie: deze functie kan alleen gebruikt worden als de pull strategie van TiC

wordt gebruikt.

3. Voer de planning van de actie in. 

4. Klik op "OK" om de actie toe te voegen.

Actie wijzigen

1. Selecteer een actie en klik op "Actie wijzigen".

2. Voer de wijzigingen door.

3. Klik op "OK" om de wijziging door te voeren.

Actie verwijderen
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1. Selecteer een actie en klik op "Actie verwijderen".

2. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.

Proxy instellingen

Functie van dit scherm

Hier kunt u instellen of de verbinding tot stand gebracht moet worden via een proxyserver.

1. Klik op "Proxy instellingen" en onderstaand scherm opent zich.

De proxy instellingen zijn vaak aan te leveren door uw ICT-beheerder. Niet alle netwerken

gebruiken een proxyserver. U kunt bij het instellen van de proxy geen gebruikersnamen en

wachtwoorden meesturen. Het is niet mogelijk om met proxy authenticatie te werken.

Nummervolgsysteem

Functie van dit scherm

Hier kunt u instellen hoe een nummerprofiel moet worden ingeregeld.

1. Klik op "Nummervolgsysteem" en onderstaand scherm opent zich.
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2. Voeg een nummerprofiel toe of selecteer er eventueel één uit de reeds aanwezige profielen.

3. Klik op "Nummerprofiel toevoegen" en onderstaand scherm opent zich.

 

4. Selecteer een nummerpool en nummerpoolprofiel.

5. Klik "OK" om het profiel toe te voegen.

Nummerprofiel wijzigen

1. Selecteer een profiel en klik op "Nummerprofiel wijzigen".

2. Voer de wijzigingen door.

3. Klik op "OK" om de wijziging door te voeren.

Nummerprofiel verwijderen

1. Selecteer een profiel en klik op "Nummerprofiel verwijderen".
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2. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.

Tv koppeling

Functie van dit scherm

Hier kunt u een koppeling instellen naar een tv-zender. Voorwaarde is dat de tv rs232 ondersteunt

en dat de commando's voor aansturing binnen TiC bekend zijn. Onder tv-koppleing vallen ook

DVD-spelers en analoge camera's, die op een andere bron van de tv zijn aangesloten.

1. Klik op "Tv koppeling" en onderstaand scherm opent zich.

2. Vink "Tv koppeling gebruiken" aan als het scherm/de schermen dat/die gekoppeld is/zijn aan dit

profiel mag/mogen schakelen naar tv.

3. Stel het maximale volume van de tv in.

4. Vink "Tv 'On Screen Display' weergeven" aan als u OSD wilt weergeven op de tv.

5. Vink de zenders aan die gebruikt mogen worden. Stel de bron in waar de tv naar moet

schakelen bij keuze van deze zender. Stel eventueel kanaalnummer in.

6. Klik op "OK" om de tv koppeling toe te voegen.

Pull strategie

Functie van dit scherm

Hier kunt u een instellen dat de clients de gegevens ophalen via de zogenaamde pull strategie. De

clients halen de content dan periodiek (in te stellen door uzelf) op vanaf een ftp of via internet.
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1. Klik op "Pull strategie" en onderstaand scherm opent zich.

2. Vink "Pull strategie gebruiken" aan en vul onderstaande gegevens in.

Type

Selecteer hier FTP of HTTP(S).

FTP server

Vul hier het ip-adres of de hostname van de FTP server in.

FTP modus

Selecteer hier de FTP modus, standaard is dit passive.

FTP gebruiker

Vul hier de gebruikersnaam voor het TNC FTP verkeer in.

FTP wachtwoord

Vul hier het wachtwoord van de TNC FTP gebruiker in.

FTP wachtwoord (opnieuw)

Vul hier nogmaals het wachtwoord van de TNC FTP gebruiker in.

FTP basis map

Geef hier de map van de FTP locatie aan waar de TiC Narrow Casting Manager de contentitems

kan vinden.



35Clients en groepen

Gebruik beveiligde verbinding voor FTP verkeer

Vink deze optie aan als u gebruik wilt maken van beveiligde verbindingen voor het lezen en

schrijven naar de FTP locatie.

FTP Beveiligde server poort

Geef hier, indien van toepassing de FTP beveiligde server poort op, standaard is dat poort 990.

Instellingen testen

Klik op de button om de ingestelde gegevens te testen. Als het goed is, krijgt u onderstaande pop

up te zien.

3. Klik op "OK" om het venster te sluiten.

4. Klik op "OK" om de pull strategie toe te voegen.

RSS

Functie van dit scherm

Hier kunt u een RSS-instellingen voor het clientprofiel ingeven.

1. Klik op "RSS" en onderstaand scherm opent zich.
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Template RSS

2. Stel de "Interval ophalen RSS" in minuten in.

3. Stel eventueel een geluid in als er nieuwe RSS-berichten zijn. Klik op "Geluid laden" en selecteer

een geluidsfile vanaf uw computer.

4. Vink aan bij welke RSS('en) er een geluid afgespeeld moet worden.

Ticker RSS

5. Stel de "Interval ophalen RSS" in minuten in.

6. Klik op "OK" om de RSS toe te voegen.

Geavanceerd

Functie van dit scherm

Hier kunt u nog een aantal instellingen ingeven.

1. Klik op "Geavanceerd" en onderstaand scherm opent zich.



37Clients en groepen

2. Stel de Microsoft Powerpoint Viewer in.

3. Stel de hardwarematige watchdog functionaliteit in.

4. Klik op "OK" om de geavanceerde instellingen toe te voegen.

Profiel wijzigen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een clientprofiel wijzigen.

1. Selecteer een clientprofiel.

2. Klik op "Profiel wijzigen".

3. Voor de gewenste wijziging(en) door.

4. Klik op "OK" om de wijziging(en) door te voeren.

Profiel verwijderen

Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een clientprofiel verwijderen.

1. Selecteer een clientprofiel.

2. Klik op "Profiel verwijderen".

3. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.
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Installeren en updaten clients
Functie van dit scherm

In dit scherm kunt u een client/de clients voorzien van een bepaalde versie client software.

1. Klik op "Installeren & updaten clients"" en u krijgt een overzicht van de clients v.w.b. IP-adres,

hostname, status, huidige softwareversie en uptime. Onderaan het scherm ziet u de beschikbare

client softwareversies.

2. Selecteer één of meerdere client(s) en de client software versie.

3. Klik op "Installeer de clients met de client versie". Onderstaand scherm opent zich. (De versie is

uiteraard degene die u geselecteerd heeft).

4. Klik op "Ja" en de clients worden voorzien van deze versie software.

5. Om te checken of u de meest recente clientversie heeft, klikt u op "Controleer of er nieuwe

clientsoftware beschikbaar is".

6. Mocht deze er zijn en u wilt deze downloaden, klikt u op de knop "Download bestanden".

7. Klik op "Sluiten" om het venster te sluiten.

Client loginzicht
Functie van dit scherm

Hier kunt u zien, nadat u de logbestanden van de client gedownload heeft, of en hoe vaak de

client de content van de server gedownload heeft. Deze functie gebruikt u alleen als er gebruikt

wordt gemaakt van de pull strategie.

1. Klik op "Download log bestanden van client" en onderstaand scherm opent zich.
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2. Selecteer een (sub)groep of client en klik op "Volgende". De bestanden worden gedwonload.

3. Klik op "Voltooien".

4. Selecteer een logbestand en klik op "Toon geselecteerde log". U krijgt een overzicht van de

inhoud van het logbestand.

5. Om oude logbestanden op te ruimen klik u op "Oude opgeslagen logbestanden opruimen".

6. Selecteer welke bestanden u wilt opruimen en voor welke datum u ze wilt opruimen.

7. Klik op "OK" om de opruiming uit te voeren.
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