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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.

Instellingen
1. Klik op het

icoon linksboven in het scherm.

NB: dit scherm kunt u alleen openen als u daar de rechten voor heeft.

Info
Functie van dit scherm
Hier kunt u alle aanpassingen in de instellingen van de TiC Narrow Casting software doen.

Instellingen

Rechts staat de licentie-informatie getoond van uw licentie.

Licentiebepalingen
Functie van dit scherm
Hier kunt u de licentiebepalingen van TiC Narrow Casting inzien.
1. Klik op "Licentiebepalingen".
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2. Klik op "Sluiten" of "X" om de licentiebepalingen te sluiten.

Licentie importeren/vervangen/verwijderen
Functie van dit scherm
Hier kunt u een nieuwe licentie importeren, vervangen of verwijderen.
1. Klik op "Hiermee kunt u een nieuwe licentie importeren of een bestaande licentie vervangen of
verwijderen".

Importeren nieuwe licentie (licentie voor de eerste keer activeren)

Instellingen

NB: dit wordt vrijwel altijd door de TiC Narrow Casting consultant bij installatie van de software
gedaan. Licentiebestand, relatienaam en code worden door TiC Narrow Casting aangeleverd.
A. Selecteer "Import license" en klik op "Next".
B. Selecteer het licentiebestand TIC Narrow Casting.alb vanaf de door u opgeslagen locatie en klik
op "Next".
C. Vul de relatienaam in en klik op "Next".
D. Vul de code in en klik op "Finish". De nieuwe licentie is nu geïmporteerd.
Met de button "Previous" kunt u één scherm terug gaan en met de button "Close" kunt u de
import afbreken.
Vervangen licentie (bestaande licentie vervangen door een nieuwe)
Licentiebestand, relatienaam en code worden door TiC Narrow Casting aangeleverd.
A. Selecteer "Replace license" en Klik op "Next".
B. Selecteer de licentie en klik op "Next".
C. Selecteer het licentiebestand TIC Narrow Casting.alb vanaf de door u opgeslagen locatie en klik
op "Next".
D. Vul de relatienaam in en klik op "Next".
E. Vul de code in en klik op "Finish". De bestaande licentie is nu vervangen door een nieuwe.
Met de button "Previous" kunt u één scherm terug gaan en met de button "Close" kunt u de
vervanging afbreken.
Verwijderen licentie
A. Selecteer "Remove license" en Klik op "Next".
B. Selecteer de licentie en klik op "Next".
C. Klik op "Ja" als u zeker weet dat u de licentie wilt verwijderen.
D. Klik op Finish en de licentie is verwijderd.
Met de button "Previous" kunt u één scherm terug gaan en met de button "Close" kunt u de
verwijdering afbreken.
2. Klik op "Close" om het Lisence tool scherm te sluiten.
Extra informatie
De licentie ingangs- en afloopdatum zijn belangrijk. Vanaf een maand voor het verlopen van uw
licentie ziet u een pop-up scherm, dat aangeeft om de licentie tijdig te vervangen. U dient uw
licentie te laten vernieuwen voordat de licentiedatum is verstreken. Geplande content na deze
datum blijft tot de geplande en bijwerkte einddatum wel doorspelen op de client(s). U heeft echter
geen toegang meer tot de TiC Manager en u kunt ook geen content meer wijzigen of bijwerken.

9

10

TiC Narrow Casting handleiding

Updates
Functie van dit scherm
Hier kunt u controleren of er nieuwe updates beschikbaar zijn.
1. Klik op "Controleren op updates". Als het goed is, krijgt u de melding "Er zijn geen updates
beschikbaar".
2. Klik op "OK" om het scherm te sluiten.
NB: als er wel een nieuwe update beschikbaar is, overleg dan altijd met uw ICT beheerder wat te
doen.
Extra informatie
Wanneer er een update wordt uitgebracht, krijgt u een nieuwsbrief met de releasenotes. Hierin
staat wat de aanpassingen, functionele wijzigingen en vernieuwingen zijn ten opzichte van de
huidige versie.

Online support
Functie van dit scherm
Deze tool wordt gebruikt als een TiC support medewerker op afstand support wil verlenen.
Klik pas op deze button als de TiC support medewerker hierom vraagt en volg de instructies die u
krijgt.

TiC Narrow Casting website
Functie van dit scherm
Klik op deze button om de TiC Narrow Casting website te bezoeken.

Instellingen

Instellingen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u allerlei instellingen in de TiC Narrow Casting software aanpassen.
1. Klik op "Instellingen".

2a. Klik op "OK" om TiC Narrow Casting af te sluiten en opnieuw op te starten.
2b. Klik op "Annuleren" om terug te keren naar het planningsscherm.
Extra informatie
Het is aan te raden deze instellingen alleen te wijzigen in overleg met de verantwoordelijke binnen
uw organisatie.

Verbindingen

Inloggen
Functie van dit scherm
Hier kunt u instellen of u automatisch wilt inloggen bij het opstarten van TiC Narrow Casting. U
hoeft dan niet iedere keer uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.
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Automatisch inloggen via windows account
Vink deze optie aan als u automatisch wilt inloggen via een windows account. U dient dit ook bij
de gebruikerseigenschappen in te stellen.
NB: Via deze functie kijkt TiC Narrow Casting naar de gebruikersnaam, waarmee is ingelogd op de
werkplek. De inlognaam bestaat uit DOMAIN\gebruikersnaam. Voorbeeld: Als uw gebruikersnaam
“tnc” is op het domein “ADATUM”, dan dient in TiC Narrow Casting de gebruikersnaam te zijn
“ADATUM\tnc”. Zodra de gebruikersnaam in Windows hetzelfde is als in TiC Narrow Casting, zal er
onder deze gebruiker worden ingelogd in TiC Narrow Casting. Het Windows wachtwoord wordt
verder niet gebruikt en hoeft niet ingevuld te worden bij het aanmaken van gebruikers binnen TiC
Narrow Casting. Een uitgebreide beschrijving voor het aanmaken van een gebruiker binnen TiC
Narrow Casting, vindt u in de gebruikershandleiding.
Automatisch inloggen via Active Directory
Vink deze optie aan als u automatisch wilt inloggen via een Active Directory.
Via deze functie is het mogelijk om automatisch in te loggen in TiC Narrow Casting op basis van
Active Directory groepslidmaatschap. U kunt alleen Active Directory groepen gebruiken van het
type “Security”. Voorbeeld: U maakt in Active Directory de Security Group “GRP_TNC_Access” aan.
U voegt daar de gebruikers aan toe, die TiC Narrow Casting gaan gebruiken. U maakt in TiC Narrow
Casting een groep aan met exact dezelfde naam. Als een gebruiker lid is van de Active Directory
groep “GRP_TNC_Access”, zal er automatisch ingelogd worden in TiC Narrow Casting. Een
uitgebreide beschrijving van het aanmaken voor een groep, binnen TiC Narrow Casting, vindt u in
de gebruikershandleiding.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Database
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u het type database server, de versie, het adres, de poort en het wachtwoord
instellen.

Instellingen

Database server type
Selecteer hier, met behulp van het pijltje een Postgresql of Microsoft SQL server.
Database server versie
Selecteer hier, met behulp van het pijltje, de versie van Postgresql of Microsoft SQL server. Voor
postgresql ondersteunt TiC Narrow Casting versie 8.1, 8.3 en 9.1 en hoger. Voor Microsoft SQL
versie 2005 (niet meer ondersteund door Microsoft) en 2008/2012/2014/2016. Als uw versie van de
database software hoger is dan aangegeven kan worden in TiC Narrow Casting, kiest u de hoogst
mogelijke versie.
Database server
Vul hier het IP-adres of de hostname van de database server in.
Database server poort
Geef hier het poortnummer van de database server in. De standaardwaarde voor Postgresql is
poort 5432. Voor Microsoft SQL is de standaardwaarde poort 1433.
Database gebruiker
Geef hier de naam op van de database gebruiker, die is aangemaakt tijdens de installatie van de
Postgresql database. Standaard is dit de gebruiker 'postgres'.
Database wachtwoord
Vul hier het database wachtwoord in, behorend bij de database gebruiker.
Database wachtwoord (opnieuw)
Vul hier opnieuw het database wachtwoord in.
Database
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Vul hier de naam in van de database, die door TiC Narrow Casting wordt gebruikt. Standaard is dit
'tnc'.
Instellingen testen
Klik op de button om de ingestelde gegevens te testen. Als het goed is, krijgt u onderstaande pop
up te zien.

1. Klik op "OK" om het venster te sluiten.
2a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
2b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

FTP configuratie
Functie van dit scherm
Hier kunt u FTP instellingen aanpassen zoals het serveradres, de FTP modus (passief of actief), de
wachtwoorden, locatie van de content map op de server en de communicatie via welke poort.

Instellingen

FTP server
Vul hier het ip-adres of de hostname van de FTP server in.
FTP modus
Selecteer hier, met behulp van het pijltje de FTP modus, standaard is dit passive.
FTP gebruiker
Vul hier de gebruikersnaam voor het TNC FTP verkeer in. Standaard is dit tnc.
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 content map
Geef hier de map van de FTP locatie aan waar de TiC Narrow Casting Manager de contentitems
kan vinden.
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.
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Instellingen testen
Klik op de button om de ingestelde gegevens te testen. Als het goed is, krijgt u onderstaande pop
up te zien.

1. Klik op "OK" om het venster te sluiten.
FTP modus voor het ophalen van de updates van TNC
Selecteer hier welke modus u wilt gebruiken voor het ophalen van de updates, standaard is dit
passive.
2a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
2b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Client communicatie
Functie van dit scherm
In dit scherm is de client communicatie instelbaar.

Instellingen

Netwerk timeout
Geef hier een netwerk timeout in milliseconden aan, die binnen de applicatie gebruikt wordt. Dit is
bedoeld voor het bijwerken van de content naar de TiC Narrow Casting spelers. De
standaardwaarde is 50000 milliseconden.
Max. aantal clients tegelijk bijwerken
Geef hier aan hoeveel TiC Narrow Casting spelers tegelijk bijgewerkt mogen worden. De
standaardwaarde is 5. Bij minder snelle netwerken adviseren wij deze waarde op 1 of 2 in te
stellen.
Max. dagen vooruit kijken bij bijwerken
Stel hier in hoeveel dagen u van de planning wilt versturen naar de TiC Narrow Casting spelers.
Geldigheidsduur lockfiles
Stel hier het aantal minuten in vanaf wanneer gelockte bestanden worden vrijgegeven. Lockfiles
worden door TiC Narrow Casting geplaatst, wanneer content wordt bijgewerkt naar een scherm.
Als meerdere gebruikers tegelijk content proberen bij te werken op 1 scherm, kunnen er conflicten
optreden in de weer te geven content. Door een lockfile te plaatsen,
kan er maar 1 gebruiker het scherm bijwerken, een tweede gebruiker kan pas weer content
bijwerken als de lockfile niet meer geldig is.
Maximaal aantal pogingen bijwerken
Stel hier het aantal keer in dat geprobeerd wordt om de content over te brengen naar de TiC
Narrow Casting speler.
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Uitgebreide logging inschakelen
Vink uitgebreide logging aan als u alle acties van de TiC Narrow Casting Manager per
gebruikerssesie wilt loggen in een map. Deze map wordt aangemaakt in de directory waar de TiC
Narrow Casting Manager vandaan gestart wordt.
Webserver adres (voor webclients)
Deze functionaliteit is reeds toegevoegd voor toekomstige releases, waarbij ondersteuning voor
een WebOS/Chrome/Desktop screensaver zal worden geïntroduceerd.
Netwerk timeout
Stel hier in hoelang het ophalen van de clientstatus per TiC Narrow Casting speler mag duren.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Pull strategie
Functie van dit scherm
In dit scherm is de pull strategie in te stellen.

Informatie vooraf
Wat is het verschil tussen een pull en een push strategie? Bij de push strategie, die standaard in
een netwerk gebruikt wordt, is er een directe verbinding over het netwerk tussen de manager en
de speler(s). De content wordt, één op één direct verzonden van de manager naar de speler(s). Na

Instellingen
verzenden kan de speler de content direct afspelen. Bij de pull strategie wordt de content, na
verzenden weggeschreven op een (publieke) FTP/HTTPS. De spelers halen deze content periodiek
(bijvoorbeeld 1 x per 10 minuten) op van deze FTP/HTTPS in het netwerk of op internet. Hierbij
hoeft er geen directe verbinding te zijn. Deze strategie is bijvoorbeeld uitstekend toe te passen
voor een winkelketen, waarbij er geen IT infrastructuur ligt tussen de verschillende vestigingen.
FTP server
Vul hier het ip-adres of de hostname van de FTP server in.
FTP modus
Selecteer hier, met behulp van het pijltje 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.
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.

1. Klik op "OK" om het venster te sluiten.
2a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
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opnieuw op.
2b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Cache
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u instellen waar de cache map zich bevindt en hoe lang de items in de cache
map bewaard mogen blijven.

Cache directory
De cache map kan het beste zo ingesteld worden dat deze voor alle gebruikers benaderbaar is. De
cache map wordt normaal gesproken geplaatst in een submap van de TiC Narrow Casting
applicatie. Als TiC Narrow Casting staat op \\server01\TNC\tnc.exe is het raadzaam om de cache
map te plaatsen op \\server01\TNC\Cache\.
Gedeelde cache
Deze optie staat standaard aan, hiermee kan TiC Narrow Casting via het netwerk gestart worden.
Het is mogelijk om gelijktijdig met meerdere gebruikers in TiC Narrow Casting te werken.
NB: De invoerwerkplek moet read en execute rechten hebben op de TiC Narrow Casting Manager
map en read, write en execute rechten op de cache map.
Cache automatisch opruimen
Vink deze optie aan als u de cache map automatisch wilt laten opruimen.
Het opruimen van de cache is een instelling die standaard ingesteld staat. Deze instelling zorgt
ervoor dat alleen de content items bewaard blijven in de cache, als ze ook daadwerkelijk gepland
zijn. Als een playlist verwijderd wordt, zal deze ook verwijderd worden uit de cache map. Het
verwijderen is afhankelijk van de ingestelde waarden. Als u automatisch opruimen uitschakelt, zal
de cache map niet meer opgeschoond worden en zullen alle content items bewaard blijven.
Cache contentitems opruimen als deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
Min. aantal dagen niet meer in planning
Geef hier het aantal dagen in waarna het contentitem zal worden verwijderd als het in dat aantal
dagen niet meer in de planning heeft gestaan.
Min. aantal dagen in cache

Instellingen
Geef hier het aantal dagen op dat een contentitem minimaal in de cache map moet staan.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Planning

Weergave
Functie van dit scherm
Binnen dit scherm kunt u instellen hoe de planningshorizon moet worden weergegeven, hoe om
te gaan met terugkeerpatronen in de agenda en planningen en het onthouden van laatst
geselecteerde periodes.

Standaard weergave van de planning
Selecteer hier, met behulp van het pijltje of u de kalender- of de tumbnail planning standaard wilt
gebruiken.
Thumbnail overzicht instellingen
Vink de optie aan als u de laatst gebruikte periode van de thumbnail overzicht instellingen wilt
weergeven. Als u deze optie niet aanvinkt, kunt u daaronder selecteren hoeveel dagen u overzicht
wilt na de huidige dag.
Preloaden van templates en maatwerk
Vink de optie aan als bij het starten van TiC Narrow Casting de templates en het maatwerk alvast
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ingeladen moeten worden. Geef daaronder aan hoeveel templates u maximaal in wilt laden. Vul
een 0 in als u alle templates in wilt laden.
Waarschuw bij een herhalende playlist langer dan … dagen
Vul hier het aantal dagen in wanneer TiC Narrow Casting u moet waarschuwen als de herhalende
playlist langer duurt dan dit aantal dagen. De standaardwaarde is 180 dagen. Vul een 0 in om deze
functie uit te schakelen.
Accepteer alleen herhalende playlists tot en met … dagen
Vul hier het aantal dagen in hoelang een herhalende playlist maximaal mag duren. De
standaardwaarde is 365 dagen. Vul een 0 in om deze functie uit te schakelen.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Afbeeldingen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u instellen hoe TiC Narrow Casting omgaat met afbeeldingen, het resizen ervan
en hoe groot het afbeeldingsbestand maximaal mag zijn.

Maximale bestandsgrootte afbeeldingen
Geef hier de maximale bestandsgrootte van afbeeldingen in Mb op. De standaardwaarde is 5 Mb.
Instellingen voor het resizen van afbeeldingen (alleen JPG afbeeldingen)
Vink de optie aan als TiC Narrow Casting grote afbeeldingen mag resizen. Geef daaronder de
afbeeldingsgrootte aan waarboven geresized moet worden. TiC Narrow Casting past altijd de
formaten aan zonder de verhoudingen aan te passen. In het onderste veld kunt u instellen of en
hoeveel compressie er op de afbeeldingen toegepast moet worden.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start

Instellingen
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Standaard tijden content & ticker
Functie van dit scherm
Hier kunt u de standaardtijden invoeren die worden gehanteerd bij het aanmaken van een nieuw
contentitem, nieuwe playlist of tickertape. U kunt deze tijden nog wel wijzigen, maar default
worden de ingevoerde tijden gehanteerd wanneer u geen specifieke begin- en eindtijd invoert.

Standaard tijden voor een nieuw content item
Hier kunt u de standaard starttijd, eindtijd en duur van een nieuw content item instellen. Vink het
vakje 'Standaard tijden voor een nieuw content item altijd gebruiken' aan om de instellingen in
werking te zetten.
Standaard tijden voor een nieuw ticker item
Vink 'Standaard starttijd gebruiken' aan en stel de starttijd in om een ticker standaard op deze tijd
te laten starten.
Vink 'Standaard eindtijd gebruiken' aan en stel de eindtijd in om een ticker standaard op deze tijd
te laten eindigen.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.
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Tekst invoer
Functie van dit scherm
In dit scherm kan ingesteld worden of gebruikers afwijkende tekst- en achtergrondkleuren en
lettertypen mogen gebruiken binnen de templates.

Afwijkende standaard tekstkleur hanteren
Vink deze optie aan en kies de kleur indien afwijkende standaard tekstkleur toegestaan is.
Afwijkende achtergrondkleur voor tekstinvoer hanteren
Vink deze optie aan en kies de kleur indien afwijkende achtergrondkleur toegestaan is.
Afwijkende lettertype hanteren
Vink deze optie aan en kies de lettergrootte en het lettertype indien afwijkend lettertype
toegestaan is.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Standaard ticker weergave
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u instellen welke bestandsformaten gepland mogen worden en welke niet.

Instellingen

Vink alle bestandformaten aan die gepland mogen worden binnen de TiC Narrow Casting
software.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Taal
Functie van dit scherm
In dit scherm is de taal van de TiC Narrow Casting software in te stellen. Er is keuze uit Nederlands,
Engels, Frans en Duits.

Standaard vertaling van de TNC Manager
Selecteer hier, met behulp van het pijltje de gewenste taal.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.
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Nummervolgsysteem
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u de sneltoetsen instellen om een nummer omhoog of omlaag te gaan binnen
het nummervolgsysteem.

Nummer omhoog
Stel hier de sneltoets in om een nummer omhoog te gaan.
Nummer omlaag
Stel hier de sneltoets in om een nummer omlaag te gaan.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Tv koppeling
Functie van dit scherm
Binnen TiC Narrow Casting kunnen Tv beelden gepland en getoond worden. In dit scherm kunnen
Tv zenders toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden.

Instellingen

1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Tv zender toevoegen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Tv zender aan de lijst toevoegen.
1. Klik op "Tv zender toevoegen".

2a. Vul de omschrijving van de Tv zender in en klik op "OK". De zender wordt aan de lijst
toegevoegd.
2b. Klik op "Annuleren" om de toevoeging af te breken.

Tv zender wijzigen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Tv zender uit de lijst wijzigen.
1. Selecteer de te wijzigen Tv zender en klik op "Tv zender wijzigen".
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2a. Wijzig de omschrijving van de Tv zender in en klik op "OK". De zender is nu gewijzigd.
2b. Klik op "Annuleren" om de wijziging af te breken.

Tv zender verwijderen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Tv zender uit de lijst verwijderen.
1. Selecteer de te verwijderen Tv zender en klik op "Tv zender verwijderen"

2a. Klik op "Ja" om de Tv zender te verwijderen.
2b. Klik op "Nee" om de verwijdering af te breken.

Streaming voorkeuzen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u streaming voorkeuzen toevoegen, wijzigen en verwijderen, zodat u enkel een
voorkeuze van het streamingkanaal hoeft te kiezen bij het inplannen van content.

Instellingen

1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Streaming voorkeuze toevoegen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een streaming voorkeuze aan de lijst toevoegen.
1. Klik op "Streaming voorkeuze toevoegen".

Omschrijving
2. Vul hier de omschrijving van het streamingkanaal in
Type
3. Selecteer hier het type stream. Meestal is dit “Eenvoudig”. Het gebruik van Unicast of Multicast
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kan handig zijn, als veel schermen dezelfde streams moeten laten zien op dezelfde tijd. Met
Unicast/Multicast kan dan player 1 de stream van internet halen, waarna de overige schermen de
stream weer ophalen bij player 1. Hierdoor wordt de internetverbinding minder zwaar belast.
Nadeel is dat, vooral bij Multicast, uw interne netwerk vaak weer zwaarder wordt belast. Ander
aandachtspunt is dat uw netwerk geschikt moet zijn voor deze opties. Bel of e-mail uw TiC Narrow
Casting dealer voor uitgebreide uitleg en advies over de andere typen.
Stream URL
4. Voer hier het stream URL-adres in.
5a. Klik op "OK" om het streamingkanaal aan de lijst toe te voegen.
5b. Klik op "Annuleren" om de toevoeging af te breken.

Streaming voorkeuze wijzigen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een streaming voorkeuze uit de lijst wijzigen.
1. Selecteer het te wijzigen streamingkanaal en klik op "Streaming voorkeuze wijzigen".

2. Maak de gewenste wijziging in één of meerdere velden.
3a. Klik op "OK" om de wijziging door te voeren.
3b. Klik op "Annuleren" om de wijziging af te breken.

Streaming voorkeuze verwijderen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een streaming voorkeuze uit de lijst verwijderen.
1. Selecteer het te verwijderen streamingkanaal en klik op "Streaming voorkeuze verwijderen".

Instellingen

2a. Klik op "Ja" om het streamingkanaal te verwijderen.
2b. Klik op "Nee" om de verwijdering af te breken.

Social media
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u instellen op welke wijze social media bronnen weergegeven dienen te
worden. TiC ondersteunt Facebook, Twitter en Yammer.
1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Facebook
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u Facebookaccounts koppelen, wijzigen en verwijderen.

1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Facebookaccount koppelen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een nieuwe Facebookaccountkoppeling aanmaken.
1. Klik op "Facebookaccount koppelen".
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Omschrijving
2. Vul hier de omschrijving voor het Facebookaccount in.
Aanmelden bij Facebook
3. Vul hier inlog en wachtwoord van het Facebookaccount in.
4. Klik op "Aanmelden".
5. Als het goed is, krijgt u onderstaande melding.

Instellingen

6. Klik op "OK". Onderstaand scherm verschijnt.

7. Klik op "OK".
8a. Klik op "OK" om de koppeling te voltooien.
8b. Klik op "Annuleren" om de Facebookaccountkoppeling ongedaan te maken.

Facebookaccountkoppeling wijzigen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Facebookaccountkoppeling uit de lijst wijzigen.
1. Selecteer de te wijzigen koppeling en klik op "Facebookaccountkoppeling wijzigen".
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2. Klik op "Ja" om door te gaan. Klik op "Nee" om af te breken.
3. Verander de omschrijving.
4a. Klik op "OK" om de wijziging door te voeren.
4b. Klik op "Annuleren" om de wijziging af te breken.

Facebookaccountkoppeling verwijderen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Facebookaccountkoppeling uit de lijst verwijderen.
1. Selecteer de te verwijderen koppeling en klik op "Facebookaccountkoppeling verwijderen".

2a. Klik op "Ja" om de verwijdering te bevestigen.
2b. Klik op "Nee" om de verwijdering af te breken.

Twitter
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u Twitteraccounts koppelen, wijzigen en verwijderen

1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.

Instellingen

1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Twitteraccount koppelen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een nieuwe Twitteraccountkoppeling aanmaken.
1. Klik op "Twitteraccount koppelen".

Omschrijving
2. Vul hier de omschrijving voor het Twitteraccount in.
3. Voer gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord in en klik op "App autoriseren"
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Vul hier de pin in
4. Voer hier de code in die in uw scherm staat.
5a. Klik op "OK" om de koppeling te voltooien.
5b. Klik op "Annuleren" om de Twitteraccountkoppeling ongedaan te maken.

Twitteraccountkoppeling wijzigen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Twitteraccountkoppeling uit de lijst wijzigen.
1. Selecteer de te wijzigen koppeling en klik op "Twitteraccountkoppeling wijzigen".

2. Klik op "Ja" om door te gaan. Klik op "Nee" om af te breken.
3. Verander de omschrijving.
4a. Klik op "OK" om de wijziging door te voeren.
4b. Klik op "Annuleren" om de wijziging af te breken.

Twitteraccountkoppeling verwijderen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Twitteraccountkoppeling uit de lijst verwijderen.
1. Selecteer de te verwijderen koppeling en klik op "Twitteraccountkoppeling verwijderen".

Instellingen

2a. Klik op "Ja" om de verwijdering te bevestigen.
2b. Klik op "Nee" om de verwijdering af te breken.

Yammer
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u Yammeraccounts koppelen, wijzigen en verwijderen.
Als u nog geen Yammer applicatie heeft, volg dan eerst onderstaande stappen.
1. Ga naar uw yammer account op www.yammer.com.

2. Klik op de drie puntjes (•••) linksboven.
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3. Kies op "Apps".
4. Klik op "Create Apps".
5. Selecteer "Register New App".

6. Vul de gevraagde gegevens in en klik op "Continue".
7. Vervolgens krijgt u een Client ID, Client secret code en de Expected redirect URL te zien.

Instellingen

Client ID
8. Vul hier het Client ID van uw Yammerapplicatie in.
Client secret
9. Vul hier de Client secret gegevens van uw Yammerapplicatie in.
Expected redirect
10. Vul hier de Expected redirect gegevens van uw Yammerapplicatie in.
11a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
11b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Yammeraccount koppelen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een nieuwe Yammeraccountkoppeling aanmaken.
1. Klik op "Yammeraccount koppelen".
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Omschrijving
2. Vul hier de omschrijving voor het Yammeraccount in.
3. Voer Email address en Password in en klik op "Log In".
4a. Klik op "OK" om de koppeling te voltooien.
4b. Klik op "Annuleren" om de Yammeraccountkoppeling ongedaan te maken.

Yammeraccountkoppeling wijzigen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Yammeraccountkoppeling uit de lijst wijzigen.
1. Selecteer de te wijzigen koppeling en klik op "Yammeraccountkoppeling wijzigen".

Instellingen

2. Klik op "Ja" om door te gaan. Klik op "Nee" om af te breken.
3. Verander de omschrijving.
4a. Klik op "OK" om de wijziging door te voeren.
4b. Klik op "Annuleren" om de wijziging af te breken.

Yammeraccountkoppeling verwijderen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u een Yammeraccountkoppeling uit de lijst verwijderen.
1. Selecteer de te verwijderen koppeling en klik op "Yammeraccountkoppeling verwijderen".

2a. Klik op "Ja" om de verwijdering te bevestigen.
2b. Klik op "Nee" om de verwijdering af te breken.

Blacklist
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u woorden invoeren die geblokkeerd moeten worden binnen de social media
koppelingen. U kunt meerdere woorden invoeren.
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1a. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan. TiC Narrow Casting sluit vervolgens af en start
opnieuw op.
1b. Klik op "Annuleren" om terug te gaan naar het planningsscherm.

Blacklistitem toevoegen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u blacklistitems toevoegen.
1. Klik op "Blacklistitem toevoegen".

2. Voer het te blokkeren woord in.
3a. Klik op "OK" om de toevoeging op te slaan.
3b. Klik op "Annuleren" om de toevoeging ongedaan te maken.

Blacklistitem wijzigen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u blacklistitems wijzigen.
1. Klik op "Blacklistitem wijzigen".

2. Voer de gewenste wijziging door.
3a. Klik op "OK" om de wijziging op te slaan.
3b. Klik op "Annuleren" om de wijziging ongedaan te maken.

Instellingen

Blacklistitem verwijderen
Functie van dit scherm
In dit scherm kunt u blacklistitems verwijderen.
1. Klik op "Blacklistitem verwijderen".

2a. Klik op "Ja" om de verwijdering definitief te maken.
2b. Klik op "Annuleren" om de verwijdering ongedaan te maken.

Kies een skin
Functie van dit scherm
Via dit scherm kunt u de look and feel van TiC Narrow Casting aanpassen met een aantal
verschillende skins.
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1. Kies de skin en de look and feel wordt automatisch aangepast. U keert direct terug naar het
planningsscherm.

Selecteer een vertaling
Functie van dit scherm
In dit scherm is de taal van de TiC Narrow Casting software in te stellen. Er is keuze uit Nederlands,
Engels, Frans en Duits.

1. Selecteer met behulp van het pijltje de gewenste taal.
2a. Klik op "OK" om de taalkeuze door te voeren.

Instellingen
2b. Klik op "Annuleren" om de wijziging ongedaan te maken.

Inloggen als andere gebruiker
Functie van dit scherm
Met dit scherm kunt u inloggen als andere gebruiker.
1. Kies "Inloggen als andere gebruiker" om in te loggen als een andere gebruiker, TiC Narrow
Casting zal afsluiten en opnieuw opstarten om weer te kunnen inloggen.

Volledige client status controle starten
Functie van dit scherm
Met dit scherm kunt u een eenmalige controle van de status van alle clients uitvoeren.

1. Klik op “OK” om terug te keren naar het planningsscherm. In de boomstructuur wordt
vervolgens de actuele clientstatus getoond. Het bijwerken van de status kan even duren,
afhankelijk van de hoeveelheid players die in de boomstructuur aanwezig zijn.

Afsluiten
Functie van dit scherm
Met deze functie kunt u TiC Narrow Casting afsluiten.
1. Klik op afsluiten om TiC Narrow Casting af te sluiten.
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