Priročnik za
upravljanje
vsebin
na zaslonih za
digitalno
oglaševanje

UVODNE INFORMACIJE

•
•
•
•
•
•
•

Varnostna opozorila
Zaslon za digitalno oglaševanje mora biti ločen od virov toplote. Zaslon postavite na
stabilen in dobro prezračevan prostor
Bodite previdni, saj je izdelek vsebuje steklo.
Odprtine na zaslonu so zasnovane za prezračevanje. Lukenj za prezračevanje ne
smete prekriti ali zapreti s kakršnimi koli predmeti.
Pred prvo uporabo zaslona je potrebno odstraniti zaščitni pokrov.
Pred čiščenjem zaslona izklopite napajalni kabel. Za čiščenje uporabite mehko krpo,
ki en pušča vlaken.
Za čiščenje zaslona lahko uporabite čistilo za steklo, vendar ga ne smete škropiti
neposredno na površino zaslona.
Izdelka ne popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje povzroči nevarnost in
razveljavi garancijo.
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Uvodne informacije
Sistem za upravljanje vsebine (CMS) je način posodabljanja in upravljanja vsebine zaslona za
digitalno oglaševanje. Preko njega lahko naložite medije na strežnik, jih razporedite v različne
postavitve, sezname predvajanja in jih na daljavo pošljete na zaslon za digitalno oglaševanje.
Nadzorujete lahko tudi nastavitve zaslona in dodelite čas vklopa / izklopa.

Prijava
Prijava
1.

Če se želite prijaviti v sistem za upravljanje vsebin, morate odpreti spletni brskalnik
(priporočamo Google Chrome).
2. Vpišite in odprite spletno povezavo http://www.mysignageportal.com/login.jsp.
3. Vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju prejeli ob nakupu zaslona.

Opomba
Če podatkov za prijavo nimate, se obrnite na svojega dobavitelja, ki vam bo priskrbel uporabniško ime in geslo.

4. Prepišite varnostno kodo in pritisnite Login.

Ko se boste prijavili, si lahko ogledate stanje vaših zaslonov. Če imajo zasloni dostop do,
morate videti število zaslonov, ki jih imate. Če obstajata zaslona »Brez povezave« ali »Brez
povezave 24 ur +«, preverite, ali sta ustrezno povezana z internetom. Če se zasloni prikažejo
poleg možnosti »Neznano«, se obrnite na svojega dobavitelja in se prepričajte, da so bili zasloni
pred naložili.
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Sprememba gesla
Geslo uporabnika lahko spremenite.

1.

V zgornjem meniju izberite

.

2. Z desnim miškinim gumbom pritisnite na uporabniško ime.

3. Nato pa pritisnite na Password.
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4. Odpre se okno, kjer je potrebno vpisati:
a. Staro geslo
b. Novo geslo
c. Potrditi novo geslo

5. Ko končate, pritisnite na OK.

Faze za objavo vsebine
1.

Na server naložite slike, videe in druge večpredstavnostne datoteke. Več v poglavju
Nalaganje večpredstavnostnih datotek.
2. Uporabite obstoječe predloge postavitev ali izdelate svojo.
3. V predlogo vstavite svoje vsebine. Več v poglavju Vstavljanje lastnih vsebin.
4. Vsebino objavite na zaslon za digitalno oglaševanje. Več v poglavju Objava vsebine.

Nalaganje datotek

Objava

Priprava predloge za objavo vsebine
Vstavljanje lastnih vsebin
Objava vsebine na zaslon za digitalno oglaševanje
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Nalaganje večpredstavnostnih datotek
Preden ustvarite postavitve ali sezname predvajanja, morate najprej naložiti
večpredstavnostne datoteke, ki jih želite uporabiti. Ko jih naložite, ostanejo na našem varnem
strežniku, dokler jih ne želite izbrisati. Naložite lahko slike, videe, RSS, Word, PPT, Excel, PDF in
APK datoteke.

Programska oprema omogoča uvoz datotek naslednjih formatov:
•
•
•

Slike - .jpg, .png
Video - .mpg, .avi, .mp4
Kodeki - .mpeg-1, .mpeg-2, .mpeg-4, .xvid, .H.264

Slika (Image)
1.

V zgornjem meniju pritisnite na ikono Media

.

2. Nato pa v levem meniju izberite Image.

Opomba
Datoteke za slike morajo biti največje ločljivosti 1920 x 1080 (za navpično postavljene zaslone) in največ 1080 x
1920 (za horizontalno postavljene zaslone).

3. Nato pritisnite na Upload.
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Odprlo se bo novo okno za dodajanje vsebine.

4. Izberite slike, ki jih želite dodati. Povlecite jih v to okno ali pritisnite na Add File in nato
v raziskovalcu na računalniku poiščite in označite slike ter pritisnite na Odpri.
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5. Ko boste imeli vse datoteke izbrane, pritisnite na Upload in počakajte, da se vse
naložijo.

Vrstica napredka se bo dopolnjevala tako dolgo, dokler datoteke ne bodo popolnoma
naložene.

Potem boste lahko opazili seznam vseh naloženih datotek.

8

NALAGANJE VEČPREDSTAVNOSTNIH DATOTEK

Video
1.

V zgornjem meniju pritisnite na ikono Media

.

2. Nato pa v levem meniju izberite Video.

Opomba
Datoteke za video morajo biti največje ločljivosti 1920 x 1080 (za navpično postavljene zaslone) in največ 1080 x
1920 (za horizontalno postavljene zaslone).
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3. Nato pritisnite na Upload.

Odprlo se bo novo okno za dodajanje vsebine.
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4. Izberite slike, ki jih želite dodati. Povlecite jih v to okno ali pritisnite na Add File in nato
na Odpri.

5. Ko boste imeli vse datoteke izbrane. Pritisnite na Upload in počakajte, da se vse
naložijo.

Vrstica napredka se bo dopolnjevala tako dolgo, dokler datoteke ne bodo popolnoma
naložene.

Potem boste lahko opazili seznam vseh naloženih datotek.
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Če si želite ogledati podrobnosti vsakega naloženega videoposnetka (na primer ločljivost,
trajanje, čas in datum, ko je bil naložen, ali uporabnik, ki ga je naložil), lahko preprosto kliknete
na sličico videoposnetka.

Ostale večpredstavnostne datoteke
Poleg slik in video posnetkov lahko naložite tudi RSS, Word, PPT, Excel, PDF in APK. Postopek
nalaganja je enak kot je opisan v poglavju Slika in Video.
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Priprava predloge za dodajanje vsebin
Tukaj nadzirate vsebino, ki je poslana na vsak zaslon, kako izgleda in kdaj se bo prikazala.
Najprej morate ustvariti predloge z izbrano vsebino. Ta lahko vključuje: različne barva ozadja,
video, slike, besedilo (statično ali drseče), logotip, datum, čas, vremensko napoved, sliko s
transparentnim ozadjem, glasbo in spletno stran. Pripravljenih imate lahko več vsebin in jih
objavite kadar koli na katero koli napravo. Prav tako si lahko nastavite urnik kdaj želite, da se
vsebina predvaja.
Na voljo imate dve predlogi: pokončno in horizontalno. Lahko pa pripravite tudi svojo, kjer
lahko na eno prosojnico kombinirate slike, video posnetke, besedilo (drseče ali statično).

Priprava vsebin – objava enega videa ali slike
Če želite naenkrat prikazati samo en video ali sliko, sta pripravljeni predlogi vse, kar
potrebujete.

1.

V zgornjem meniju pritisnite na ikono Program

.

2. Nato pa v spustnem meniju izberite Template.

3. Če imate odprti razdelek System Template, lahko opazite 2 predlogi (horizontalno in
vertikalno postavitev).
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Če želite naenkrat prikazati samo en video ali sliko, so te predloge vse, kar potrebujete. Če pa
želite ustvariti različna območja za različne medije: drsno besedilo, vire RSS, logotip, uro in
datum…, morate ustvariti lastne predloge.

Priprava vsebin z več elementi – priprava lastne predloge
Če želite da bodo sočasno na ogled različni viri kot so drsno besedilo, vire RSS, logotip, uro in
datum…, morate ustvariti lastne predloge.
1.

Pritisnite izberite v levem meniju User Template.

Odpre se novo okno, kjer vpišete naslov predloge (Name), usmeritev slike (Resolution) in
opombe (Remarks).
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2. Če ustvarjate pokončno predlogo, izberite Vertical, če pa ležečo, izberite Horizontal.
3. Ko vsa polja izpolnite, pritisnite na OK.

Opomba
Izbrana ločljivost se mora ujemata z ločljivostjo vašega zaslona za digitalno oglaševanje. Torej še ima vaš zaslon
pokončno usmeritev, morate le to izbrati. Če ima vaš zaslon vertikalno usmeritev, morate izbrati vertikalno
usmeritev.

V nadaljevanju vam predstavljamo vmesnik za vstavljanje različnih elementov.
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Ozadje
Vaša predloga ima lahko ozadje, ki ga vidite pod in med večpredstavnostnimi območji. Ozadje
je lahko predhodno naložena slika ali barva. To ni bistven element, lahko pa se z njim veliko
bolj približati grafični podobi vaše institucije.
Ne glede na to, ali želite za ozadje sliko ali barvo, pritisnite na Background v stranskem meniju
vmesnika.

Nastavitev barve kot ozadja
1.

V stranskem meniju vmesnika pritisnete na možnost
prikaže sporočilo z vprašanjem, če želite nastaviti sliko kot ozadje.

, nato se vam

Če pritisnete na No in pritisnite kjer koli na predogledu predloge, se prikažejo barvne možnosti.
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2. Pritisnite na črn kvadratek, da se vam prikaže barvna paleta.

Barvo lahko izberete iz enega od vzorcev ali izberete svojo, tako da vnesete šestnajstiško
barvno kodo. Ko ste zadovoljni z barvo ozadja, lahko nadaljujete z naslednjim korakom dodajanja medijskih con.

Nastavitev slike kot ozadja
1.

Ko v stranskem meniju vmesnika pritisnete na možnost Background, se prikaže
sporočilo z vprašanjem, če želite nastaviti sliko kot ozadje.
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2. Če pritisnete na Yes, se pojavi naslednje okno za dodajanje slike.

3. Za podrobnejša navodila za dodajanje slike glejte poglavje Slika (Image).
4. Nato izberite sliko, ki jo želite uporabiti kot ozadje in pritisnite na OK.

Vaša slika bo zdaj prikazana kot vaše ozadje, zdaj lahko dodate druge elemente, ki bodo
postavljeni pred ozadje.
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Video

Opomba
Izbrana ločljivost se mora ujemata z ločljivostjo vašega zaslona za digitalno oglaševanje.

Za predlogo lahko imate samo eno video cono; s tem se izognete zapleteni vsebini z
nasprotujočim si gibanjem in zvokom. Video območja lahko prikazujejo tako video kot
slikovne datoteke. Te cone lahko nastavite na poljubno velikost, ki jo potrebujete.
1.

V stranskem meniju vmesnika pritisnite na

.

Ko v stranskem meniju vmesnika pritisnete na Video, se v predogledu predloge prikaže
večpredstavnostno območje.
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2. Sedaj pa je potrebno določiti velikost videa. Imate dve možnosti. Lahko ga ročno
spremenite tako, da povlečete ročice okvirja. Velikost videa pa lahko tudi natančno
opredelite: v polje W: vpišete širino videa v slikovnih pikah v polje H: pa vpišete višino
videa v slikovnih pikah.

3. Video lahko postavite v natančne koordinate glede na os X (horizontalno) in os Y.
• Zaslon v horizontalni postavitvi (os X: 1 – 1920 px, os Y: 1 – 1080 px)
• Zaslon v vertikalni postavitvi (os Y: 1 – 1920 px, os X: 1 – 1080 px)

V tem primeru je bila video cona spremenjena tako navpično kot vodoravno na 80% celotne
postavitve. Dokler ima video razmerje 16: 9 (tako kot zaslon), se bo prikazoval brez popačenja.
Tu lahko vnesete tudi položaj območja, bodisi v slikovnih pikah ali odstotkih celotne predloge.
Če želite to območje ali katero koli območje kadar koli izbrisati, pritisnite na video z desnim
miškinim gumbom in kliknite na Delete ali kliknite križec v zgornjem desnem kotu območja.
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Slika
Na predlogo lahko dodate do štiri slikovna območja. Te cone lahko nastavite na poljubno
velikost, ki jo potrebujete. Vsako slikovno območje ima lahko več slik, ki se izmenjujejo v času
in načinu, ki ga vi nastavite.

1.

V stranskem meniju vmesnika pritisnite na

.
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Območje slike lahko spremenite in postavite na enak način kot območje za video. To lahko
storite ročno, tako da kliknete območje in povlečete ročice okvirja. Cone lahko tudi natančneje
prilagodite velikosti in poziciji, tako da jih vnesete v območje za vnos na desni strani vmesnika.
Ko ste zadovoljni s svojo prvo slikovno cono, lahko dodate še eno s klikom na možnost "Slika"
v stranskem meniju vmesnika. To lahko spremenite na enak način.

Besedilo
Predlogi lahko dodate eno premikajoče se besedilo, vir RSS ali statično besedilo. To območje
lahko nastavite na poljubno velikost, tako da se besedilo pomika v poljubno smer (to se nastavi
pozneje – več v poglavju Vstavljanje lastnih vsebin ).

1.

V stranskem meniju vmesnika pritisnite na

.
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Območje z besedilom lahko spremenite in postavite na različne pozicije na enak način kot
območja video in slike. To lahko storite ročno, tako da kliknete območje in povlečete ročice
okvirja. Cone lahko tudi natančneje prilagodite velikosti in poziciji, tako da vnesete vrednosti v
območje za vnos na desni strani vmesnika.
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Logotip
Poleg drugih con lahko predlogi dodate še eno območje z logotipom. Največja velikost tega
območja znaša: 256 x 256 slikovnih pik. Idealen je za sliko z vašim logotipom, saj bo ostal
vedno nad vsemi drugimi območji, kar pomeni, da bo vedno viden.

1.

V stranskem meniju vmesnika pritisnite na

.

Odpre se vam okno za dodajanje slike. Za podrobnejša navodila za dodajanje slike glejte
poglavje Slika (Image).
2. Ko izberete ustrezno sliko, pritisnite na OK.
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Vaša slika bo zdaj prikazana kot vaš logotip, zdaj lahko nastavite velikost glede na izvirno
dimenzijo datoteke.

Datum in čas
Poleg medijskih con lahko predlogi dodate še čas in datum. Te cone ni mogoče spremeniti,
lahko pa nastavite slog, barvo in velikost pisave. Ta območja bodo ostala tudi nad vsemi
drugimi območji, kar pomeni, da bodo vedno vidna.

1.

V stranskem meniju vmesnika pritisnite na

.
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2. V označenem meniju nastavite velikost, pozicijo (kot je opisano pri videu), izgled
zapisa (Style), pisava (Font), velikost pisave (Font size), barvo (Color) ter označite če
želite, da je datum zapisan s krepko pisavo.

1.

V kolikor želite na prosojnico dodati čas v stranskem meniju vmesnika pritisnite na
.
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3. V označenem meniju nastavite velikost, pozicijo (kot je opisano pri videu), izgled zapisa
(Style), pisava (Font), velikost pisave (Font size), barvo (Color) ter označite če želite, da
je datum zapisan s krepko pisavo.

Ostali elementi
Kot del predstavitve lahko prikažete tudi vremensko napoved, sliko s transparentnim ozadjem,
glasbeno podlago, spletno stran ali statično besedilo. To območje lahko nastavite na katero
koli velikost, ki jo potrebujete, na enak način, kot bi določili in postavili sliko ali video območje.
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Vstavljanje lastnih vsebin
Ko ste končali z ustvarjanjem predloge (z dodajanjem vseh večpredstavnostnih con, ki jih želite
vključiti), lahko svojo predlogo shranite s klikom na gumb Save.

Zdaj boste videli seznam predlog, ki ste jih ustvarili.

1.

Pritisnite na New.

2. V stranskem meniju izberite User Template, da sem vam pojavijo vaše pripravljene
predloge.
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3. Pritisnite na sličico predloge, ki jo želite uporabiti.
4. Ko ste končali pritisnite na OK.

5. Predlogo lahko tudi poimenujete. V polje Playlist vpišite želeno ime.

Vstavljanje lastnih vsebin
Ko ste ustvarili predlogo, lahko vanjo naložite medije (slike, videe, spletne strani, besedilo), čas
trajanja slik, razni učinki itn.
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Video in glasba
Zdaj boste videli vmesnik za oblikovanje seznama predvajanja z različnimi zavihki, ki
predstavljajo različna medijska območja. Samodejno se boste znašli na zavihku Background
ali Bg. Začnite dodajati predstavnost s klikom na zavihek Video.

1.

Nato pritisnite zavihek Video, ki se nahaja v razdelku Items.

2. Iz videoposnetkov, ki ste jih že naložili, povlecite iz zgornjega zavihka v spodnjega kot
kaže slika.

Na enak način lahko v to območje dodate tudi glasbene datoteke.
Kadarkoli lahko pritisnete na Quick Preview, in si ogledate kako bo vaša vsebina izgledala.
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Odprlo se bo okno za predogled, v katerem si boste lahko ogledali kako bi vaša vsebina
izgledala, če bi jo v tem trenutkuobjavili. Za izhod pritisnite na X, ki se nahaja v desnem kotu.

Slika (Image)
1.

V spodnjem meniju izberite zavihek Image.
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Izbrana slika se osvetli.
2. Nato pa še v razdelku Items (zgornji meni) izberite Image.

3. Izberite slike, ki ste jih že predhodno naložili (Slika (Image)). Če jih ne najdete vpišite na
označeno mesto ime datoteke, da jo lažje najdete.
4. Iz slik, ki ste jih že naložili, povlecite iz zgornjega zavihka v spodnjega kot kaže slika.
5. Če želite urediti njihova obdobja trajanja in učinke prehoda, izberite slikovne datoteke,
ki jih želite urediti, in kliknite gumb Edit.
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6. Prikaže se okno Media Edit; kjer lahko nastavite čas trajanja (Duration) in učinek
prehoda posamezne slikovne datoteke (pritisnete na sličico izbranega efekta).
7. Ko končate, pritisnite na OK.

Z istimi koraki lahko zapolnite drugo območje slike.

Besedilo
1.

V spodnjem meniju izberite zavihek Text.

33

ODPRAVLJANJE TEŽAV - NAJPOGOSTEJE ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

2. V polje Text vpišite želeno besedilo.

Tu lahko prilagodite velikost (Font Size) in tip (Font Type) pisave, smer drsenja (Scroll), hitrost
drsenja (Scroll Speed), prosojnost (Opacity) in barve ozadja (Bckground Color)in besedila (Font
Color).
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Spletna stran
1.

V spodnjem meniju izberite zavihek Web.

2. Pritisnite na zelen krogec s plusom na desni strani.
Pojavi se okno za dodajanje url.

3. V polje vpišite url naslov spletnega mesta.
4. Izberite čas trajanja. To je čas kako pogosto se bo spletna stran osveževala, če boste
dodali samo en url.
Če želite prikazati več spletnih strani, ponovite ta postopek.
5. Pred shranjevanjem si je dobro ogledati predogled vsebine, tako da boste kar se da z
izgledom vsebine zadovoljni. Za ogled predogleda pritisnite na Quick Preview.
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Odprlo se bo okno za predogled, v katerem si boste lahko ogledali kako bi vaša vsebina
izgledala, če bi jo objavili. Za izhod pritisnite na X, ki se nahaja v desnem kotu.

Shranjevanje vsebine
Pripravljeno vsebino je potrebno shraniti.

Pojavilo se vam bo okno z naslednjim sporočilom, pri katerem pritisnite na gumb OK.
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Objava vsebine
Ko imate vsebino pripravljeno, jo je potrebno objaviti, da bo vidna na zaslonu za digitalno
oglaševanje.

Najprej določite datum poteka veljavnosti (Expiration). To samo pomeni, da bo ta seznam
predvajanja na voljo v vaših evidencah do tega datuma. Kliknite polje, da izberete datum.

Priporočamo, da to nastavite na najmanj eno leto od trenutnega datuma, če se boste v
prihodnje želeli vrniti na ta seznam predvajanja.
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Nato v spustnem meniju Play Mode izberite eno izmed možnosti:
Default – vsebina bo takoj objavljena na zaslonu.
Weekly - omogoča načrtovanje predvajanja seznama predvajanja po tedenskem urniku.
Daily - omogoča načrtovanje predvajanja seznama predvajanja po dnevnem urniku.
Break - omogoča razpored predvajanja v določenem obdobju.

Takojšnja objava vsebine
1.

Izberite zaslone (odkljukajte), na katere želite objaviti vsebino.

2. Označite predvajalnik.
3. Pritisnite OK.
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Izbira časovno vezane objave
Ko izberete katero koli možnost, ki ni Default, se prikaže drugo polje, ki vam omogoča
nastavitev obdobja predvajanja tega seznama predvajanja.
1.

Nastavite želena obdobja objave.

2. Nato pritisnite na zeleni krog s plusom.
3. Tako boste dodali še eno vrstico, ki predstavlja obdobje, ki ste ga nastavili.

4. Nato morate obkljukati potrditveno polje poleg tega obdobja.
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5. Odkljukate zaslone, na katerih želite vsebino objaviti in pritisnite OK.
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Predvajalnik
V tem razdelku sistema za upravljanje vsebin lahko preverite nastavitve zaslona, stanja in
nadzor oddaljenih funkcij, kot so čas vklopa / izklopa in glasnost.

1.

Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve katerega koli zaslona, začnite tako, da z
desno miškino tipko kliknete ime zaslona, ki ga želite urediti.
2. Nato pritisnite na Edit.

Odprlo se bo okno za urejanje predvajalnika.

•

Basic Info – tukaj lahko uredite ime zaslona in spremenite organizacijo, s katero je
zaslon povezan ter državo, kjer deluje.
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•

On/Off Time – tukaj lahko nastavite dnevni ali tedenski čas vklopa in izklopa zaslona.

•

Download Time – tukaj lahko nastavite obdobja prenosa za vaš zaslon, kar pomeni, da
bo poskušal novo vsebino s strežnika prenesti samo v tem obdobju.
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•

Display Property – tukaj lahko spremenite nastavitve zaslona, na primer svetlost in
kontrast, ter nastavite časovna obdobja, ko te spremembe veljajo.

•

Volume – tukaj lahko spremenite glasnost zaslona in nastavite časovna obdobja, ko
te spremembe veljajo.

3. Ko ste končali z vnašanjem sprememb, pritisnite na OK.
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Status
Tukaj lahko preverite stanje zaslona, ki ga upravljate. Iz tega je razvidno kdaj zasloni nalagajo
svojo vsebino in če kateri od zaslonov ni pravilno povezan.

Naslednji seznam opisuje vsa možna stanja in njihove pomene:

Zaslon še vedno vzpostavlja povezavo. To naj bo prikazano le nekaj minut, ko se zaslon
poveže s strežnikom.

Zaslon ni povezan s strežnikom manj kot 24 ur. Prepričajte se, da je zaslon povezan z
omrežjem Wi-Fi in ali je zaslon pravilno nastavljen v skladu z navodili za uporabo strojne
opreme.

Vaš zaslon je uspešno prejel vsebino, ki ste jo poslali, in jo trenutno obdeluje v pripravi na
projiciranje.

Vaš zaslon uspešno prikazuje načrtovano vsebino.

Zaslon se je zrušil ali je prenesel poškodovane datoteke. Znova ga zaženite iz omrežja in
formatirajte njegov notranji pomnilnik. Za podrobnejša navodila kontaktirajte prodajalca.
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Na vašem zaslonu je trenutno prikazan začetni zaslon s sporočilom. Razlog za to je, da se je
zaslon ročno ustavil z daljinskim upravljalnikom, ali ker je predvidena nepravilno konfigurirana
vsebina.

Vaš zaslon trenutno prikazuje začetni zaslon in prenaša poslano vsebino.

Zaslon je v načinu spanja. Razlog za to je, da je zaslon v stanju spanja načrtovan z daljinskim
upravljalnikom ali pa je zaslon na daljavo razporejen v način spanja.

Vaš zaslon ni povezan s strežnikom že 24 ur. Prepričajte se, da je zaslon povezan z omrežjem
Wi-Fi in ali je zaslon pravilno nastavljen v skladu z navodili za uporabo strojne opreme.

Zaslon s strežnikom ni povezan več kot en dan. Prepričajte se, da je zaslon povezan z
omrežjem Wi-Fi in ali je zaslon pravilno nastavljen v skladu z navodili za uporabo strojne
opreme.

Vaš zaslon uspešno prikazuje načrtovano vsebino med prenosom vsebine, ki ste jo poslali v
ozadju.

Zaslon je bil naložen v sistem, vendar še ni vzpostavil povezave s strežnikom. Obrnite se na
svojega dobavitelja, da se prepričate, ali ima uspešno licenco za uporabo.
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V vrstici Progress je prikazano, koliko medijev je bilo uspešno prenesenih na vaš zaslon.
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Odpravljanje težav – najpogosteje zastavljena
vprašanja
1.

Video posnetek ali slika je popačena ali ima črne robe.

Najverjetnejši razlog za to je ta, da izvirna datoteka in izbrano območje pri pripravi vsebine nista
enaka. Poglejte dimenzije izvirne datoteke na računalniku. To lahko storite tako, da z desno
miškino tipko kliknete datoteko in izberete Lastnosti. Nato označite zavihek Podrobnosti, kjer
naj vam pove širino in višino večpredstavnostne datoteke v slikovnih pikah.

V tem primeru je slika veliko 900 x 333. V predlogi preverite ali se ti dve meri ujemata in ju po
potrebi zamenjajte. Za več informacij si oglejte poglavje Slika (Image).
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2. Zakaj se na mojem zaslonu prikaže sporočilo "Error (Screen Mode Unmatch)"
Če ste objavili seznam predvajanja in je na vašem zaslonu zdaj prikazano sporočilo »Playlist:
Error (Screen Mode Unmatch)«, ste pripravili oz. želeli objaviti vsebino na zaslonu, ki nima
enake usmerjenosti (horizontalno/vertikalno).

3.

Kako posodobim zaslon, če ni povezan z internetom? (Plug and play Mode)

Če vaš zaslon iz kakršnega koli razloga ni povezan z internetom in ga še vedno želite
posodobiti (njegovo vsebino in nastavitve), lahko to storite s fizično metodo plug and play.
1.

Začnite z običajnimi koraki, da ustvarite seznam predvajanja in objavite kot običajno.

2. Nato pojdite v razdelek Player v zgornjem meniju.
Prikazal se bo seznam vseh svojih zaslonov.
3. Z desno miškino tipko kliknite na zaslon, na katerega ste poslali seznam predvajanja,
in izberite Program Package.

4. Nato se bo prikazalo okno, kjer pritisnite na Pack Program.

Nato se prikaže okno Program Package Type.
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5. Označite potrditveno polje Sellect All, če želite na zaslon poslati tudi vse časovnike,
prenose, prikaz in trenutne vremenske podatke.
6. Nato pritisnite na OK.
Po nekaj minutah se v stolpcu Download prikaže ikona, ko se prikaže, jo kliknite.

7. Ko bo prenos končan, vas bo spletni brskalnik obvestil in običajno pomagal usmeriti
na vaše datoteke. Če uporabljate Google Chrome, izberite možnost Pokaži v mapi.
Znotraj naložene mape, ki je bila prenesena, bi morali biti dve mapi; „MEDIA“ in „SYSTEM“.
Kopirajte ti dve mapi na prazen USB ključek in ga nato priključite v vhod USB na zaslonu.
Dovolite, da se podatki prenesejo na vaš zaslon, in sledite navodilom na zaslonu, preden
odstranite ključek USB.

Opomba
Če je stisnjeno mapo potrebno odkleniti, je geslo: 123456.
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