TIC NARROW CASTING
CONTENT PLANNEN

Kalenderplanning
Dit scherm is de standaard agenda lay-out. In dit scherm plant u de playlisten. In een playlist wordt
content geplaatst en dit geheel wordt naar het/de scherm(en) verstuurd om afgespeeld te worden.

1.

In de kalenderplanning plant u alle playlisten.
NB: U kunt op (sub)groeps- en/ of op clientniveau plannen. Als u op een (sub)groep plant,
geldt die geplande content ook voor de clients (de schermen waarop uw content wilt
afspelen) en eventuele groepen die onder deze (sub)groep staan.

2. De periodeselectie, waarin u de periode kunt kiezen die in de kalenderplanning zichtbaar is.
Door op een datum te klikken, selecteert u de periode. Afhankelijk van de geselecteerde
weergave (datum/(werk)week/maand), wordt bijvoorbeeld een dag/week/etc. getoond in
de kalenderplanning.
Het is tevens mogelijk meerdere dagen tegelijk te selecteren of te deselecteren. Dit doet u
door de ‘Ctrl’ toets ingedrukt te houden en op de betreffende datum/data te klikken. Als u de
'Shift' toets ingedrukt houdt, selecteert u alle data tussen de eerst en laatst gekozen datum.
3.

Weergave van de beschikbare clients, in de groepsindeling die door voor uw installatie van
toepassing is. In bovenstaand voorbeeld is 'Standaard Groep' de hoofdgroep, 'Interne
schermen' de subgroep en 'Epatra' de client.

4. Met de dunne verticale balk kunt u de kalenderplanning breder of smaller maken. Dit doet u
door, wanneer het muissymbool verandert, de balk met de linkermuisknop ingedrukt naar
links of rechts te slepen.
5.

Standaard geeft de kalenderplanning blokken van 30 minuten weer. Door met de
rechtermuisknop op de tijdsindeling te drukken kunt u de blokgrootte wijzigen en zo in
grotere of kleinere blokken werken.

Playlisten
Een playlist is een verzameling van content (templates, mediabestanden, websites etc.) die
doorlopend afgespeeld worden binnen het door u opgegeven tijdbestek. Een afspeellijst kan op een
hoofdgroep, subgroep of individuele client gepland worden. Ook is het mogelijk een
terugkeerpatroon in te stellen om de afspeellijst op meerdere data en tijdstippen te tonen.
NB: Iedere wijziging van een afspeellijst wordt pas actief op een scherm als deze wijziging naar het
scherm verstuurd wordt. Dit doet u met behulp van de 'Content bijwerken' knop (zie hoofdstuk
‘Content bijwerken’).

Playlist aanmaken
Met deze functie kunt u een nieuwe playlist aanmaken.
1.

2.

Maak een tijdselectie in de kalenderplanning door op het startpunt te klikken met uw linker
muistoets en dan naar het eindpunt te slepen. In onderstaand voorbeeld is het startpunt
09:30 en het eindpunt 14:00 uur.
Klik op de rechter muistoets en kies "Nieuwe playlist aanmaken".

3.

Het playlist editor scherm opent zich.

Playlist meerdere op verschillende niveaus
U kunt meerdere playlisten boven, onder en naast elkaar op één dag plannen op (eventueel)
verschillende niveaus. Een playlist is gepland op een bepaalde groep of client en middels de kleur
kunt u zien op welk niveau de playlist gepland is.
De rode playlist is in het onderstaande voorbeeld de playlist op client 'Kantoor M', geel op de
subgroep 'Kamer M' en groen op de subgroep 'Interne schermen'. Blauw is het hoogste niveau, de
groep 'Standaard Groep'. Een afspeellijst gepland op 'Standaard Groep' is dus ook zichtbaar op alle
onderliggende subgroepen en clients. Een afspeellijst gepland op 'Interne schermen' is zichtbaar op
alle onderliggende subgroepen en clients. De afspeellijst op 'Kantoor M' is alleen zichtbaar op
'Kantoor M'. Zo kunt u op zeer eenvoudige en effectieve wijze plannen.
Bijvoorbeeld de playlist met de rode kleur correspondeert met client ‘Kantoor M’.

Playlist editor
In dit scherm kunt u een playlist samenstellen en de planning en eigenschappen van deze playlist
instellen. Onderstaand scherm opent zich als u een nieuwe playlist aanmaakt of een bestaande
playlist opent.

Playlist naam
Hier kunt u de playlist een naam geven. Standaard wordt de naam 'Playlist gemaakt op datum van
aanmaak' ingevuld. Het is aan te bevelen deze te wijzigen in een voor u herkenbare titel
(bijvoorbeeld open dag, algemene playlist of bezoekersplaylist). Daarnaast is het handig als u
bijvoorbeeld met uw collega's afspreekt om er uw initialen achter te zetten, zodat in één opslag
duidelijk is wie 'creatief eigenaar' is van de playlist.

Start/Stop
Hier ziet u de begin- en eindtijd van de playlist.

Afspeeltijd
Hier kunt u de afspeeltijd van het content item instellen met behulp van de pijltjes. Het scherm zal
dit item voor de ingestelde tijd afspelen. Als het scherm aan een content item begonnen is, dan zal
hij deze altijd afmaken en (bijv. aan het einde van de dag) dan pas het scherm uitschakelen. Pas
daarom op met het inplannen van content items met een lange afspeeltijd.

Ticker
Hier kunt u aangeven of de ticker (lichtkrant) wel of niet zichtbaar moet zijn tijdens afspelen van het
content item. Mits er een ticker gepland is uiteraard.

Content item toevoegen

Klik op de "Toevoegen" button. Het content item editor scherm opent zich.

Content item editor
Content items is de overkoepelende naam voor alle individuele templates, mediabestanden,
koppelingen etc. die u wenst te plannen in een playlist. U kunt in dit scherm naar keuze
verschillende content items toevoegen. In de content item editor bewerkt u de verschillende
content met uw gewenste communicatie en informatie.

1.
2.

3.

Selecteer een basistemplate uit de lijst onder "Templatenaam".
Geef de template een eigen naam in het veld "Naam voor dit template".
Dit is handig als u de gevulde template later nog eens wilt gebruiken, het scheelt namelijk
een hoop zoekwerk. Standaard vult TiC Narrow Casting de naam van de template in met de
datum van die dag.
Als de template gevuld is (zie volgende hoofdstukken), klikt u op "OK" om de template aan
de playlist editor toe te voegen. Bevestig dit met "Ja".

Templates
HTML5 & Flash templates
TiC Narrow Casting kent 2 types templates, namelijk Flash templates en HTML5 templates.
Nieuw op te leveren templates worden standaard in HTML5 ontwikkeld, tenzij u een specifieke
vereiste heeft die vraagt om een Flash template. Flash templates zijn templates die gemaakt zijn in
de inmiddels verouderde techniek Adobe Flash.

HTML5 templates - TiC Narrow Casting Template Editor & Creator
Voor wat betreft de huidige versie van de HTML5 template editor & creator kunnen we in combinatie
met de datatransformaties (datakoppeling) de volgende elementen weergeven:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Tekst
Afbeeldingen in de volgende formaten:
o jpg / png / bmp / (animated) gif
Video’s in de volgende formaten
o OGV (als u gebruik maakt van een Windows Player)
o MP4 (als u gebruik maakt van een LG WebOS 3.0 of 3.2 scherm)
YouTube
Vimeo
Website
Streaming
Datatransformaties - visualisatie van (externe) data
o RSS feeds
o Weer informatie
o Verkeer
o OV informatie
o (digitale) klokjes
o Countdown teller naar een instelbare datum/tijd
o Visualisatie van KPI/andere databronnen
o MS Exchange
o Zaalinformatie
o BrightBooking
o Roosterinformatie (GP Untis / Zermelo)
o Voor een uitgebreid overzicht hiervoor zie de handleiding import TiC Narrow Casting
Data transformaties
(embed) html

Adobe Flash templates
Adobe Flash templates blijven we nog wel ondersteunen maar het advies is om de templates om te
(laten) zetten naar HTML5 templates. Adobe Flash is haar ondersteuning voor deze techniek aan het
afbouwen en uiteindelijk zal deze uitgefaseerd worden door Adobe.

TiC Narrow Casting template editor (HTML5)
Een HTML5 template bestaat uit een achtergrondafbeelding waarin de huisstijlelementen zijn
vastgelegd en waarover content zones gelegd kunnen worden.
Deze achtergrond is bij het plannen van content niet te wijzigen in de template editor. Dit is alleen
mogelijk in de template creator (zie verder in deze handleiding). In dit deel van de handleiding
beschrijven we hoe een bestaande html5 template toegevoegd kan worden in een playlist.
Uiteraard is het wel mogelijk om de inhoud van de content zones te wijzigen (bijv. een andere
afbeelding of tekst).

Algemene uitleg Template Editor
Zodra u een HTML5 template opent, ziet u onderstaande scherm. Dit scherm is op te delen in 6
delen, die we per onderdeel uitleggen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam van de template
Resolutie
Content zones en Content items
Preview van de template
Button open de Preview
Opslaan / Annuleren

Geef de template een logische naam (1) zodat deze later ook weer makkelijk terug te vinden is in een
playlist.

Stel de resolutie in bij 2. Let op: als u dit invoert, krijgt u in de weergave/preview (4) te zien hoe de
ingevoerde content/template getoond wordt op een scherm dat deze resolutie zou hebben.
Deze resolutie wordt ook opgeslagen bij deze template, dit hoeft u dus niet steeds opnieuw in te
stellen.
Het voordeel van dit resolutieveld is dat u als er schermen zijn met verschillende resoluties u kunt
zien hoe de content er op de andere resolutie overkomt op het scherm.
Maak zones en items aan bij 3. Zie hiervoor onderstaande punten 7-9.

Over de achtergrondafbeelding heen kunnen content zones gemaakt worden. Een content zone is
een vak waarin content items geplaatst kunnen worden, zoals tekst, afbeeldingen, etc.
Bij zowel content zones als content items vindt u een 4 tal knoppen:

+ staat voor Toevoegen van een content zone of content item.
- staat voor het Verwijderen van een content zone of content item.
Met de pijlen kunt u een content zone of content item omhoog / omlaag plaatsen.
•
•

Bij content zones is dit om de gelaagdheid van de zones te kunnen beïnvloeden, zones
kunnen over elkaar heen geplaatst worden.
Bij content items kunnen deze gebruikt worden om de afspeelvolgorde aan te passen.

Content zones:
Nadat een zone toegevoegd is middels het plusje, heeft deze geen naam. Door te klikken op de lege
regel verschijnt hier een tekstcursor zodat een naam (10) ingevoerd kan worden.
Content zone laten herhalen
Aan het eind van de regel kunt u aangeven of de content zone moet blijven herhalen (11) totdat de
template klaar is met het afspelen van alle zones.

Als ‘herhalen’ uitgeschakeld is, zal de content zone de items doorlopen, en zodra het laatste content
item bereikt is, dan zal het dit laatste item blijven weergeven, totdat alle content zones afgespeeld
zijn. Als herhalen ingeschakeld is, zal de content zone na het bereiken van het laatste item opnieuw
het eerste content item af gaan spelen, totdat alle content zones afgespeeld zijn.
Dit kan werken zoals in de volgende scenario’s beschreven:
Scenario 1:
Het template heeft 3 content zones.
•
•
•

Zone A bevat een korte tekst (1 content items) met een afspeelduur van 10 sec. Herhalen uit.
Zone B bevat 2 foto’s (2 content items) elk met een afspeelduur van 10 sec. Herhalen uit.
Zone C bevat 3 foto’s (3 content items) elk met een afspeelduur van 10 sec. Herhalen uit.

Zone A zal de tekst 30 seconden weergeven, omdat de andere zones nog aan het spelen zijn.
Zone B zal de eerste foto 10 seconden en de tweede foto 20 seconden tonen.
Zone C zal elke foto 10 seconden tonen.
Na dat elke zone afgespeeld is, zal de player het volgende item in de playlist tonen, dus zodra Zone
C de items afgespeeld is zal de player verdergaan naar het volgende item.

Scenario 2:
Het template heeft 3 content zones.
•
•
•

Zone A bevat een korte tekst (1 content item) met een afspeelduur van 10 sec. Herhalen uit.
Zone B bevat 2 foto’s (2 content items) elk met een afspeelduur van 10 sec. Herhalen aan.
Zone C bevat 3 foto’s (3 content items) elk met een afspeelduur van 10 sec. Herhalen uit.

Zone A zal de tekst 30 seconden weergeven, omdat de andere zones nog aan het spelen zijn.
Zone B zal de eerste foto 10 seconden tonen, de tweede foto 10 seconden en vervolgens de eerste
foto weer 10 seconden.
Zone C zal elke foto 10 seconden tonen.
Nadat elke zone afgespeeld is, zal de player het volgende item in de playlist tonen, dus zodra Zone C
de items heeft afgespeeld, zal de player verdergaan naar het volgende item.

Content items
In een content zone kunnen één of meerdere content items (8) toegevoegd worden.
Als u wilt zien welke content items erin een content zone zitten gebruikt u 1 x de linker muistoets
door te klikken op de betreffende zone, vervolgens zie u de aanwezige content items verschijnen.
Door op de regel op de naam te klikken, verschijnt er net als bij de content zone een cursor om de
naam (12) toe te voegen / te wijzigen.
De lengte/afspeelduur in seconden kan ingesteld worden (13).
Verwijderen doen we door een content item aan te klikken en vervolgens op de knop met het
minteken te drukken.

Content item toevoegen / bewerken
Als we een nieuw content item willen toevoegen klikken we op de knop met het plusje, het venster
‘Content item’ wordt geopend (zie hieronder). Een bestaand content item kunnen we ook bewerken,
door dubbel te klikken op een regel.
Vervolgens krijgt u het volgende scherm te zien:

Naam van een content item
Geef het content item een logische naam (15), bijv. Tekst Aanbieding van de week
Tijd/Lengte
Stel de duur in dat het content item moet afspelen in seconden (16). Let op: als u een video /
YouTube / Vimeo toevoegt en u wilt dat TiC Narrow Casting automatisch bepaalt of de video klaar is
met afspelen dan stelt u hier de tijd in op 0 seconden.
Bij automatische content bijv. een rss-feed van het laatste nieuws, geeft u weer hoe lang elke
pagina getoond moet worden.
Voorbeeld
U stelt voor dit content item 10 seconden in en maakt gebruik van een datatransformatie Nieuws
met als databron een rss-feed van nu.nl. U wilt 2 berichten per pagina tonen waardoor het
betreffende content item 50 seconden getoond wordt. Nu.nl levert altijd een rss-feed aan met 10
berichten, delen door 2 per pagina is 5 pagina’s x de ingestelde 10 seconden.
Verschillende typen content items:
U kunt verschillende typen content items toevoegen, we beschrijven ze kort op volgende pagina’s.

Tekst
De tekst kan hier getypt en opgemaakt worden.

Afbeeldingen
Afbeeldingen ondersteunen we in de volgende bestandsformaten:
•

jpg / jpeg / png / bmp / (animated) gif / svg / tif / tiff / ico

Onder Afbeelding kunnen 1 of meerdere templates toegevoegd worden.

Rechts kan de Grootte ingesteld worden. Vullen (zoom) of Verhoudingen behouden.
•
•

Als er gekozen wordt Verhoudingen behouden dan blijft de afbeelding zijn originele
verhoudingen behouden.
Als er gekozen wordt voor Vullen (zoom) dan wordt de afbeelding gevuld binnen de content
zone zodat er geen lege ruimte blijft in de content zone.

Video
Video’s (binnen een HTML5 template) ondersteunen we in de volgende bestandsformaten:
o
o

OGV (als u gebruik maakt van een Windows Player)
MP4 (als u gebruik maakt van een LG WebOS 3.0 of 3.2 scherm)

Klik op de knop met de 3 puntjes om een afbeelding bij te voegen.
Let op: als u een video / YouTube / Vimeo toevoegt en u wilt dat TiC Narrow Casting automatisch
bepaalt of de video klaar is met afspelen dan stelt u hier de tijd in op 0 seconden.

YouTube

Let op: als u een video / YouTube / Vimeo toevoegt en u wilt dat TiC Narrow Casting automatisch
bepaalt of de video klaar is met afspelen dan stelt u hier de tijd in op 0 seconden.

Vimeo

Let op: als u een video / YouTube / Vimeo toevoegt en u wilt dat TiC Narrow Casting automatisch
bepaalt of de video klaar is met afspelen dan stelt u hier de tijd in op 0 seconden.

Website
Hier kan een website toegevoegd worden om getoond te worden in een content zone.
In tegenstelling tot de mogelijkheid om een website fullscreen te kunnen tonen buiten de template
om is het hier niet mogelijk om websites te tonen die auto login ondersteunen.

Streaming
Hier kan een HTML5 web streaming URL ingesteld worden om bijvoorbeeld een stream uit een
beveiligings- of registratiecamera te tonen. Deze functie werkt alleen op LG WebOS schermen, niet
de op de Desktop client i.v.m. de MPEG / MP4 ondersteuning welke alleen aanwezig is op WebOS.

Datatransformaties - visualisatie van (externe) data

Datatransformaties maken het mogelijk om gegevens uit externe systemen in te laden en te
visualiseren. De visualisatie kan in tekst, afbeeldingen, grafieken, etc. zijn.
Voor een uitgebreide uitleg over de datatransformaties verwijzen we naar de handleiding die de
datatransformaties beschrijft.
De volgende datatransformaties zijn o.a. beschikbaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSS-feeds
Weerinformatie
Verkeer
OV-informatie
(Digitale) klokjes
Countdown teller naar een instelbare datum/tijd
Visualisatie van KPI/andere databronnen
MS Exchange
Zaalinformatie
BrightBooking
Roosterinformatie (GP Untis / Zermelo)
Voor een uitgebreid overzicht hiervoor zie de handleiding import TiC Narrow Casting Data
transformaties

(embed) HTML
Hier kan een klein HTML scriptje toegevoegd worden, bijv. om een HTML widget vanaf buienradar.nl
te plaatsen in een content zone.

Content item Opmaak / Geavanceerd
Onder opmaak kan de achtergrondkleur van het content item, de animatie en de animatielengte
worden ingesteld waarmee het content item binnenkomt in de template zone.
Onder geavanceerd kan nog meer opmaak ingesteld worden als bijv. een extra rand, ronde hoeken
padding en margin.
Preloaden van content
Onder geavanceerd vind je ook een optie preload tijd in milliseconden. Deze optie is voor het laden
van zwaardere content best handig.
Wat deze optie doet is dat de ingestelde preload tijd opgeteld wordt bij het vorige content item.
Vanaf het moment dat het vorige item officieel klaar is met spelen wordt het volgende content item
al geladen waardoor de grote afbeelding of bijv. het Facebook widget al aan het laden is terwijl het
vorige item gedurende de ingestelde preloadtijd blijft afspelen. Dit heeft het voordeel dat het
volgende item vloeiender weergegeven wordt.

Opmaak
Bij punt 9 kan de opmaak, positionering en rand van/om de content zone ingesteld worden.
De positionering is standaard ingesteld vanaf de linkerbovenhoek. De positionering is in procenten.
Bijv. De content zone wordt 20% vanuit de linkerbovenhoek geplaatst.

Flash Templates
Bij Flash templates staat de opmaak van het scherm vast, en er zijn gedefinieerde vlakken waarin
bijv. tekst, afbeeldingen, etc. ingeladen kunnen worden.
Bij het maken van de template door de ontwerper is bepaald welke lay-out beschikbaar is en welke
vlakken beschikbaar zijn die de gebruiker in kan vullen.

Links onderin (1) ziet u de blokken die u kunt invullen, in dit geval een titel, mededeling en media.
Zodra u klikt op een vlak, verschijnt er rechts onderin (2) een invul mogelijkheid. Na het invullen ziet
u rechtsboven (3) een voorbeeld weergave van uw invulling.
De vlakken kunnen verschillende functies hebben:
-

Tekst: Er zal een teksteditor verschijnen waarin de tekst ingevuld en opgemaakt kan
worden.
Afbeelding: Hiermee kan een afbeelding ingeladen worden.
RSS: Hiermee kan een RSS-feed ingeladen worden, zoals Nu.nl nieuws.
Flash video/streaming/Vimeo/YouTube: hiermee kunnen verschillende soorten video
ingeladen worden.

Mediabestand
In dit scherm kunt u een mediabestand aan de playlist toevoegen.
1.

Selecteer "Mediabestand" en onderstaand scherm opent zich.

2.
3.
4.

Geef een naam op voor het mediabestand in de afspeellijst.
Klik op de ... knop om een mediabestand te selecteren.
Selecteer het gewenste mediabestand en klik op "Openen". TiC Narrow Casting ondersteunt
de volgende mediabestanden: .mpg, .mpeg, .mpeg1, .mpeg2, .mpeg4, .avi, .wmv, .flv, .swf,
.mov, .3gp, .mp3, .flac, .sdp, .asf, .divx, .dv, .m1v, .m2v, .m2ts, .m4v, .mkv, .mp2, .mts, .ogg,
.ogm, .ogx, .ogv, *.ts, *.vob, *.vro *.ppt, .pptx, .pps, .ppsx
NB1: Bij mediabestanden waar een afspeeltijd in verwerkt is, wordt deze één op één
overgenomen in de playlist (bijvoorbeeld een mpeg mediabestand van 1:30 minuut).

PowerPoint Presentaties plannen:
PowerPoint presentaties plannen werkt op de zelfde manier als de bovenste 4 stappen, voordat u
de PowerPoint presentatie inlaadt, dient u op de volgende zaken te letten bij het maken van de
presentatie.
1.

Let er bij PowerPoint eveneens op dat de diaovergangen automatisch ingesteld worden
(standaard staat dit op "bij muisklik" binnen PowerPoint. Pas dit toe op alle pagina's in de
presentatie).

2.

Daarnaast geldt bij PowerPoint 2010 en ouder dat de beeldverhouding op 16:9 gezet dient te
worden (of ander formaat gelijkwaardig aan de beelschermverhouding van het narrow
casting scherm).

3.

Bij PowerPoint geldt dat de afspeeltijd handmatig dient te worden ingevoerd in de TiC
Narrow Casting Manager (bijvoorbeeld 4 sheets van ieder 10 seconden is totaal 40
seconden afspeeltijd in de playlist).

Website
In dit scherm kunt u een fullscreen Website aan de playlist toevoegen.
1.

Selecteer "Website" en onderstaand scherm opent zich.

2.

Vul de velden in.
a. Naam voor in het systeem
Geef hier de naam op die in de playlist getoond wordt.
b. Laat de client naar de volgende site surfen
Vul hier het webadres in van de betreffende site.
c. Vink Automatisch in loggen op website aan en vul de credentials in.
Gebruik deze functie om een webpagina te tonen welke achter een beveiligde
loginpagina geplaatst is.
Belangrijk om te weten dat deze functie in veel gevallen met een loginformulier nog
extra beveiligd is waardoor deze functie bij deze websites niet kan werken.
Een voorbeeld:
• Bij een website met een robotdetectie is er niemand om de onbekende
tekens in te vullen om in te loggen.
Klik op "OK" om de website aan de playlist toe te voegen.

3.

De optie autologin zal zoeken naar inlogvelden en proberen hierop automatisch in te loggen.
Omdat websites soms bijzondere manieren van inloggen er op na houden, werkt dit niet voor
iedere website.

Content bijwerken
Met deze optie kunt u alle (nieuw) geplande content en hun planning daadwerkelijk naar de
schermen versturen.

1.
2.
3.
4.

Klik op "Content bijwerken".
Kies de gewenste (sub)groep of client. Als u de Ctrl toets ingedrukt houdt, kunt u meerdere
(sub)groepen en clients selecteren.
Klik op "Volgende".
Als content bijgewerkt is (Totale voortgang is 100%), klikt u op "Voltooien".
NB: Wanneer u content heeft aangemaakt op een client of (sub)groep, maar die nog niet
heeft bijgewerkt, ziet u een rood uitroepteken in het blauwe schermpje staan. U dient de
content bij te werken om deze ook daadwerkelijk op de schermen te tonen.

