
 

Inleidend 
Binnen TiC Narrow Casting maken we gebruik van templates, een template is een sjabloon waarin 

huisstyle elementen zijn vastgelegd en Content zones zijn gedefinieerd. Zodat gebruikers deze 

templates als basis/bron kunnen gebruiken bij het plannen van content op de schermen. 

In deze handleiding leggen we alleen uit hoe (extern) ontwikkelde templates geimporteerd kunnen 

worden in TiC Narrow Casting, bijv. door de TiC Narrow Casting Design afdeling of door de designer 

van uw TiC Narrow Casting Dealer. In de een andere handleiding leggen we de werking uit van de TiC 

Narrow Casting Template creator/editor. 

Template importeren 
Een geëxporteerde template heeft de bestandsextentie .tnctemplate, bijv. 

MededelingFoto.tnctemplate of WeerVoorVandaag.tnctemplate. 

Dit template bestand hebt u aangeleverd gekregen en wilt u in TiC Narrow Casting gebruiken. 

De volgende stappen beschrijven hoe u deze template in TiC Narrow Casting kunt importeren. 

Om een template te importeren opent u de TiC Narrow Casting Manager en gaat u naar 

Templatebeheer (1) > Templates(2). 

 

In het menu komen er nu een aantal extra knoppen bij, hier klikt u op Template importeren(3). 

 

Vervolgens wordt de wizard Template importeren geopend. 

  



 
Geef hier de te importeren template een Naam (4) 

Klik vervolgens op de 3 puntjes (5)  

 

Om de aangeleverde template op uw computer op te zoeken(6) 

Klik vervolgens op Openen (7) 

 

 

  



 
Vervolgens klik op Volgende(8)  

 

Klik vervolgens op Voltooien (9) 

 
 
De template is nu geïmporteerd in TiC Narrow Casting en klaar voor gebruik. 
 
Als de template een Data transformatie (datakoppeling) bevat dan moet deze binnen de betreffende 
zone nog gekoppeld worden aan de (te importeren) Data transformatie. Hiervoor verwijzen we naar 
hoofdstuk 3 van de handleiding importeren van een Data transformatie. 
Data transformaties gebruiken we voor het visualiseren van: 

• Weer data 

• Verkeersinformatie / kaarten 

• OV informatie 

• RSS feeds (Nieuws) 

• Datakoppeling met een KPI/ERP 

• Etc. 



 
 
Hoe de template nu verder te gebruiken is binnen TiC Narrow Casting kunt u lezen in de handleiding 
welke de template creator/editor beschrijft. 
 
 
Heeft een vraag of opmerking dan kunt onze supportafdeling bereiken via 
support@ticnarrowcasting.nl of telefoonnummer 078 - 681 1422 
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