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1 Programma

Alg e me e n
 
Ho o fd sche rm
 
Be sta nd sme nu

Ro to rme nu
 
Pa g ina me nu
 
Pa g ina -e d ito r
 
Extra  me nu
 
Be e ld me nu
 
Le sme nu

Ho e  d o e  je  d a t?

1.1 Algemeen

 PHeCast versie 1.2.20.2, maart 2023

Het programma PHeCast en de externe PHeCast-player vormen samen een compleet
kabelkrantsysteem bestemd voor lokale omroepen, zorginstellingen enz. 

Overzicht PHeCast programma

Samenstellen en bewerken van de kabelkrantcontent voor de externe PHeCast-player, hierna te
noemen als "player".
Uploaden van de content naar de player via een netwerkverbinding met een vaste kabel of wifi.
Overdragen van de content kan ook met een usb-geheugenstick maar dit is niet aan te bevelen. 
zie ook: Voorbereiden usb-geheugenstick
Beheren van de player.

Overzicht content

Editie
Een editie bestaat uit ten minste één weektabel met een maximum van tien weektabellen.

Weektabel
Een weektabel bestaat uit 7 kolommen, per weekdag een kolom, te beginnen met de maandag.
Een kolom is verdeeld in 24 regels voor de uren. 
De weektabel bevat een of meer zogenaamde events. 
De starttijd van een event kan op de minuut nauwkeurig worden ingevuld in de tabel.

Er zijn 5 soorten events:

1 Rotor
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Een rotor bestaat uit een reeks van maximaal 999 rotorpagina's die in een lus worden weergegeven.
Een rotorpagina kan tekst, foto's en een video bevatten. Een rotor draait door zolang er geen andere
rotor aan de beurt is in de weektabel en draait weer verder als een videofilm, live stream of uurblok is
afgelopen.

2 Video
Er kunnen diverse videoformaten en resoluties worden getoond.

3 Live stream
Een live stream kan b.v. afkomstig zijn van een studiocamera, een gemeenteraadsvergadering of een
kerkdienst. 

4 Schakeling
Via de 9-polige connector of via een optionele RS-232 interface kan een externe videobron worden
geschakeld.

5 Uurblok
Een uurblok bevat een of meer video's waarvan de totale tijdsduur binnen een uur past.
Uurblokken worden apart aangemaakt.

Overzicht PHeCast-player

Het beeld is opgebouwd uit vier lagen:

Laag 1 
Op de onderste laag worden de pagina's met teksten en foto's weergegeven.  

Laag 2
Op deze laag worden video's en live streams weergegeven.

Laag 3
Klok, datum, logo en teksten van het weerbericht en RSS-nieuwswebsites worden op deze laag
weergegeven over lagen 1 en 2.

Laag 4
De lichtkrant wordt hierop weergegeven boven op de onderste 3 lagen.

Eigenschappen player

Uitgangsvideosignaal instelbaar op HDMI standaard digitaal 576i of analoog PAL 3:4, breedbeeld
16:9 letterbox of anamorf, alsmede 576p, 720p, 1080i en 1080p.
Analoog signaal is voorzien van het WSS-signaal.
Hoge kwaliteit afspelen van kabelkrantpagina's met vele wipes en hoge kwaliteit videofilms in
mpeg2 of mpeg4 .
Display van een zenderlogo, ook transparant.
Lichtkrant.
Voorzien van real-time klok zodat de tijd ook doorloopt bij afwezigheid van een internetverbinding.
Streamen van internetradio als achtergrondgeluid bij de kabelkrant.
Streamen van internet video.
De player is voorzien van een 9-polige connector voor de aansturing van andere apparatuur, z,g.
GPIO met 3 uitgangen en 3 ingangen.
Player wordt gevoed door een stekkervoeding en gebruikt slechts een paar watt.
Analoge audio-input via externe usb-geluidskaart, bijvoorbeeld Behringer U-Control UCA202.
Automatische display van RSS-feeds en Buienradarweerbericht.

Let op:
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Analoge video (PAL) wordt niet meer ondersteund op players geleverd vanaf 1-1-2022.

Zie voor meer informatie de handleiding van de PHeCast-player.

Sommige menuopties zijn alleen zichtbaar wanneer men is ingelogd als beheerder, dit wordt
aangegeven met [beheerder].
Andere menuopties zijn alleen zichtbaar als men heeft gekozen voor "Via netwerk" in het menu
"Extra", dit wordt aangegeven met [netwerk].
Als men heeft gekozen voor "Via usb-geheugenstick" dan wordt dit aangegeven met [usb].

1.2 Demomodus

Zonder licentie draait het programma in demomodus.

Beperkingen demomodus

Rotors kunnen uit maximaal 10 pagina's bestaan. 
Functies, welke communicatie vereisen met de PHeCast-player, zijn uitgeschakeld.

1.3 Hoofdscherm

Lees ook dit: Algemeen

Editiebestand openen 
Open een bestaand editiebestand. Zie Bestandsmenu voor de overige bestandsfuncties.

Editie bewerken 
Hier kunnen rotors aan de editie worden gekoppeld, geluidsinstellingen worden gewijzigd, enz. Zie
ook: Editie bewerken

Rotorbestand openen  
Open een bestaand rotorbestand. Zie Rotormenu voor de overige rotorfuncties. 

Rotorbestand opslaan 
Het huidige rotorbestand opslaan. Zie Rotormenu voor de overige rotorfuncties. 

Thumbnail-modus  
In deze mode ziet men een overzicht van alle rotorpagina's van de huidige rotor in verkleinde vorm. 
De kleur van de rand van de thumbnails hangt af van de uitzendstatus.
Rood: pagina is altijd in de uitzending.
Geel: pagina is soms wel en soms niet in de uitzending.
Blauw: pagina is nooit in de uitzending.

Lijstmodus  
Men ziet in deze mode een lijst van alle pagina's van de huidige rotor met alle gegevens van de
pagina's zoals de standtijd en de pagina-overgang.

Pagina-editor  
Door te dubbelklikken op de verkleinde afbeelding (alleen in de thumbnail-mode) kan men ook de
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pagina-editor opstarten. Zie ook: Pagina-editor

Pagina-eigenschappen  
De pagina-attributen zijn b.v. de standtijd, pagina overgang, instellingen voor RSS-feeds enz. Men
kan deze ook wijzigen door dubbel te klikken op de regel van de pagina. (alleen in de lijst-mode) Zie
ook: Pagina-eigenschappen

Lichtkrant  
Bewerken en starten en stoppen van de lichtkrant. 

Content naar player  
Afhankelijk van de instelling in het menu algemeen kan de content worden geüpload naar de player
of naar een usb-memory-stick
Zie ook: Upload content

Rotorvoorbeeld  
Toon de rotor pagina bij pagina of als diavoorstelling.
Zie ook: Rotorvoorbeeld. 
 

Wijziging volgorde van pagina's
Dit kan in beide scherm modes. klik met de linker muisknop op de pagina welke men wil
verplaatsen, houdt de muisknop ingedrukt terwijl de muis wordt verplaats naar de gewenste positie
en laat de muisknop los. Nu staat de pagina op de nieuwe positie. Dit heet slepen.

1.4 Bestandsmenu

Algemeen

De informatie die op de player wordt getoond is gevat in een z.g. editiebestand. Een editie is een
tabel met één of meerdere verwijzingen naar rotors. Een rotor is een bestand bestaande uit één of
meer pagina's met tekst en met verwijzingen naar afbeeldingen en video's. Een editie werd ook wel
weektabel genoemd.  

Deze editiebestanden kunnen in het bestandsmenu aangemaakt worden. In een editiebestand
kunnen per weekdag de starttijden kunnen worden ingevuld van één of meer rotors. De rotor draait
door totdat er in de tabel een volgende rotor gepland staat. Er behoeven dus geen stoptijden te
worden ingevuld. Indien men dus slechts met één rotor in een editie werkt dan hoeft men slechts
één keer de rotor in te vullen in de tabel.

Sommige menu-items zijn alleen zichtbaar indien men is ingelogd als beheerder. dit wordt
aangegeven met [beheerder].
Ook zijn er menu-items die zichtbaar zijn indien men de content en instellingen via het netwerk
[netwerk] overzet naar de player of via een usb-geheugenstick [usb].

Zie voor uitleg over de programma modi: Algemeen

Editie nieuw
Maak een nieuwe editie aan.

Editie openen kan ook met 
Open een bestaande editie om te bewerken.

Editie opslaan als
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Maak een kopie van de huidige editie met een nieuwe naam.

Editie verwijderen
Selecteer de te verwijderen editie en klik op "verwijderen".

Editie wijzigen aantal tabellen
Als het programma is ingesteld voor edities met meerdere weektabellen dan kan het aantal tabellen
worden gewijzigd.
Let op:
Wanneer hiervan gebruik  wordt gemaakt dan zullen de tabellen niet meer op dezelfde plaats staan
en de volgorde k lopt niet meer.
Het is beter om het aantal tabellen van tevoren te bepalen en het aantal niet meer achteraf te
wijzigen.    

Editie naar PHeCast-player [netwerk] kan ook met 
Upload een editie naar de PHeCast-player.
Zie ook: Upload content

Editie naar usb-geheugenstick [usb] kan ook met 
Kopieer de editie naar een usb-geheugenstick
Zie ook: Upload content

Editie-lichtkrant [netwerk] kan ook met 
Start en stop de lichtkrant. Ook de tekst kan hier worden gewijzigd.

Editie-playerstatus [netwerk]
Bekijk eigenschappen en log-bestanden van de player.

Editie-livestream herstarten [beheerder]
Indien een livestream is onderbroken dan kan deze opnieuw worden gestart vanaf de huidige tijd. 
De originele starttijd en tijdsduur worden tijdelijk vervangen door de huidige tijd en resterende
tijdsduur, vervolgens wordt de editie naar de player gezonden. De originele starttijd en tijdsduur
worden automatisch teruggezet na het einde van de livestream. 

Editie-bronbestanden downloaden [Meerdere gebruikers]
Indien men werkt met meerdere gebruikers kunnen de bronbestanden worden gedownload zodat
deze weer verder kunnen worden bewerkt.

Let op:
De eerste keer dat een contentgebruiker verbinding maakt met de player wordt er gecontroleerd of
er een nieuwere versie van de configuratie op de player aanwezig is.
Er wordt dan gevraagd of de configuratie moet worden gedownload.

Editie-weektabel kan ook ook met 
Er opent zich een nieuw scherm. In dit scherm kan de tabel worden ingevuld.
Indien men is ingelogd als beheerder dan kan men hier het beheerders-wachtwoord wijzigen.
Zie: Editie-eigenschappen

Inloggen / uitloggen als beheerder
Eenmaal ingelogd als beheerder kan men o.a. diverse instellingen aanpassen. Het standaard
wachtwoord is admin123.

Update player firmware [beheerder]
Afhankelijk van de instelling  update firmware via netwerk of via usb-geheugenstick.

Player opnieuw starten [beheerder]
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In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om de player opnieuw te starten.

Backup bronbestanden
Zie: Backup

Terugzetten backupbestanden
Zie: Backup

Ongebruikte mediabestanden opruimen
Zie: Opruimen

Afsluiten
Sluit het programma af, er wordt gevraagd of gewijzigde bestanden en rotors moeten worden
opgeslagen.

1.4.1 Editie naar PHecast-player

Editie naar PHeCast-player [netwerk]

Indien er meer dan één PHeCast-player is aangemaakt dan dient men eerst de gewenste player te
selecteren.
Als de vorige upload nog niet is verwerkt dan wordt dit gemeld en kan men ervoor kiezen om de
upload te annuleren.
Vervolgens verschijnt het uploadscherm. 
Normaal worden alleen gewijzigde bestanden geüpload.
Vink "Upload alle bestanden" aan als men alles wil uploaden.
Vink "Start de huidige rotor bij pagina 1" aan als er één of meer pagina's zijn tussengevoegd of
verplaatst.

Let op:
De eerste keer dat een contentgebruiker verbinding maakt met de player wordt er gecontroleerd of
er een nieuwere versie van de configuratie op de player aanwezig is.
Er wordt dan gevraagd of de configuratie moet worden gedownload.

Het kan soms gebeuren dat na upload naar de player van een lang videobestand het uploaden blijft
hangen op 100%. De oorzaak kan liggen aan de kwaliteit van de internetverbinding. Als dit zich
voordoet breek dan het programma af en start het programma opnieuw, ga naar het menu "Bestand
> Editie-playerstatus > tabblad  Systeem" en klik vervolgens op de knop "Upload semafoorbestand".
 
Het blijkt dat meestal wel alle bestanden zijn geüpload naar de player, alleen het semafoorbestand
kon niet worden verzonden. Het semafoorbestand is het "seintje" voor de player dat alles is geüpload
en dat de verwerking van de bestanden kan beginnen.

Editie naar usb-geheugenstick [usb]

Deze methode is alleen geschik t wanneer er zelden, hoogstens enkele keren per maand, content
wordt gewijzigd.
Zonder internet zijn veel functies niet beschikbaar, zoals RSS-pagina's en de weerpagina. Ook het
tonen van rotors en pagina's op vooraf ingestelde tijden gaat moeilijk  omdat de interne k lok  fout kan
gaan lopen.

Zorg er voor dat een geschikte usb-geheugenstick met als volumenaam PHECAP in de PC
aanwezig is.
zie: Voorbereiden usb-geheugenstick
Selecteer de geheugenstick uit de lijst met de naam PHECAP
Klik "OK".
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Vervolgens worden de bestanden naar de stick gekopieerd.

Verwijder de usb-geheugenstick
Ga naar "Deze computer".
Klik met de rechtermuisknop op de juiste verwisselbare schijf, b.v. PHECAP (E:).
Klik op "Uitwerpen".

PHeCast-player

Schakel de player uit met de drukknop "shut down".
Wacht totdat de blauwe led uit is.
Schakel de player uit met de zwarte schakelaar, nu is ook de rode led uit.

Verwijder een eventuele usb-geheugenstick uit de player.
Plaats de betreffende stick in de player.
Zet de player weer aan met de zwarte schakelaar, de rode led is nu aan.
Als alles goed is zal na ongeveer een minuut ook de blauwe led aan gaan.
  

 

1.4.2 Editie bewerken

Algemeen

Oorspronkelijk bevatte de editieweektabel slechts één week. Vanaf versie 1.2.11.1 kan de
editieweektabel tot 10 weken bevatten, zie de "multi-weektabelmodus" onderaan in deze pagina. 
Zie ook: Overschakelen naar multi-weektabelmodus

In de editieweektabel kunnen per weekdag één of meerdere events worden geprogrammeerd.
Een event kan zijn een rotorbestand, een videobestand of een live stream video.
Geef de starttijd van een event op.
Een rotor draait zolang totdat er een volgend event aan de beurt is in de tabel, dit is een normale
rotor.
Er kan ook worden aangegeven dat een rotor slechts een bepaald aantal cycli wordt getoond, na dat
de cycli zijn afgewerkt zal de normale rotor die hiervoor werd getoond weer opnieuw worden getoond,
te beginnen met de eerste pagina.

Let op: 
Er moet altijd tenminste één normale rotor in de tabel staan.

Een videobestand wordt in zijn geheel gedraaid daarna wordt weer het huidige rotorbestand gedraaid.
 
Het videobestand en cyclus rotors starten tussen de geprogrammeerde tijd en de geprogrammeerde
tijd plus 5 minuten. Dat is omdat als ervoor een pagina met een lange video is getoond dat dan toch
nog het event wordt gestart. Men moet in een rotorpagina dan ook geen langere video's plannen dan
5 minuten.
Lange videofilms kunnen beter als event worden gepland in de editietabel.

Een live stream video draait de ingevulde tijd of stopt als de stream ophoudt, daarna draait de
huidige rotor weer.
Er wordt getracht de live stream te starten tussen de geprogrammeerde tijd en de geprogrammeerde
tijd plus 10 minuten.

Na een videobestand, live stream of cyclus-rotor begint de rotor altijd met de eerste pagina.

Klik met de rechter muisknop op een cel in de tabel, er verschijnt het z.g. contextmenu.
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Nieuw of dubbelklik op een lege cel
Vul de gegevens in voor een nieuw event.

Bewerken of dubbelklik op een gevulde cel
Wijzig de gegevens van het geselecteerde event.

Bewerken van een enkel event

Kopiëren of Ctrl+C
Kopieer het geselecteerde event.

Plakken of Ctrl+V
Plak het gekopieerde event in de geselecteerde cel.
De starttijd, alleen het uur,  wordt aangepast aan de geselecteerde cel.

Verwijderen of Del
Verwijder het geselecteerde event uit de tabel.

Bewerken van meerdere events

Selecteren
Selecteer events één voor één: Ctrl + Linkermuisknop
Selecteer meerdere events onder elkaar: Shift + Linkermuisknop 
De geselecteerde events hebben een rode rand.
Let op: 
Er kunnen alleen meerdere events binnen dezelfde dag worden geselecteerd.

Plakken
De geselecteerde events plakken op een andere dag.
Klik met de rechtermuisknop ergens op de andere dag en klik op "Plakken" in het contextmenu.
De events komen op dezelfde tijden te staan op de andere dag.

Verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde events en klik op "Verwijderen" in het
contextmenu.
Alle geselecteerde events worden verwijderd.

Slepen (verplaatsen en kopieren)
Verplaatsen: Houd de shifttoets ingedrukt en klik met de linkermuisknop op het event, sleep het
vervolgens naar een andere locatie in de tabel en laat de linkermuisknop los. Het event is nu
verplaatst naar de nieuwe locatie. 
Kopieren: Verplaatsen: Houd de controltoets ingedrukt en klik met de linkermuisknop op het event,
sleep het vervolgens naar een andere locatie in de tabel en laat de linkermuisknop los. Het event is
nu gekopieerd naar de nieuwe locatie. 

Event-eigenschappen
Controleer de eigenschappen van het geselecteerde event (rotor, videofilm, live stream of
schakeliing).  
Zie ook: Event-eigenschappen

Multi-weektabelmodus

Ga naar Configuratie wijzigen tabblad "Edities" om deze modus in te stellen.
Zie ook: Overschakelen naar multi-weektabelmodus
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In deze modus kunnen er maximaal 10 weektabellen worden gebruikt in de editie. De eerste tabel
geeft de huidige week weer. De overige tabellen zijn de tabellen die de komende weken zullen
worden uitgezonden. De tabellen worden achtereenvolgens door de player uitgezonden waarbij de
reeds uitgezonden tabellen weer achteraan worden geplaatst, dus de tabellen rouleren. Men moet
dan wel in de gaten houden of speciale content, voor b.v. een feestdag, niet opnieuw een aantal
weken later wordt uitgezonden. 

In deze modus bevinden zich onder de tabel vijf knoppen.
 

 Blader naar de volgende week.  

 Blader een week terug.

 Kopieer de huidige weektabel naar het klembord. 

 Kopieer de weektabel van het klembord naar de huidige weektabel. 

 Importeer de weektabel van een (oude) enkeltabel-editie naar de huidige weektabel.  

 Kopiëren van uurblokken over meerdere dagen en weken. Zie Werken met uurblokken. 

In de kopregel van de tabel staat geheel links het weeknummer en staan per dag de datum en
eventuele feestdagen.

1.4.2.1 Event-eigenschappen

Algemeen

In de Editieweektabel kunnen per weekdag één of meerdere events worden geprogrammeerd.
Een event kan zijn een rotorbestand, een videobestand of een live stream video.
Geef de starttijd van een event op.
Een rotor draait zolang totdat er een volgend event aan de beurt is in de tabel, dit is een normale
rotor.
Er kan ook worden aangegeven dat een rotor slechts een bepaald aantal cycli wordt getoond, na dat
de cycli zijn afgewerkt zal de normale rotor die hiervoor werd getoond weer opnieuw worden getoond,
te beginnen met de eerste pagina.

Let op: 
Er moet altijd tenminste één normale rotor in de tabel staan.

Rotor / Video / Live stream / Schakeling

Rotor

Selecteer de gewenste rotor, klik op de knop:  
Vul de starttijd in.
De rotor zal dan draaien totdat er zich een volgend event aandient.
Als "Aantal rotor-cycli" is aangevinkt dan kan men het aantal cycli invoeren.
De rotor zal dan het ingevulde aantal cycli draaien en daarna start de rotor weer die hiervoor draaide.
Vink aan "Doorlopende pagina's na video" zodat de rotor na een video door gaat met de pagina die
na die aan de beurt was toe de video begon.
Dus de rotor begint dan niet steeds met de eerste pagina. 
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Videofilm

Selecteer de gewenste rotor, klik op de knop:  
Vul de starttijd in.
De tijdsduur van de videofilm wordt getoond.
Na de videofilm zal de rotor weer starten die hiervoor draaide.  

Live stream

Er kunnen drie soorten streams worden weergegeven door de player, te weten RTMP en RTSP.
Vul de URL van de live stream. Begint de URL met https// dan is het meestal mogelijk om met de
testknop informatie van de stream op te vragen van de server, dit kan meerdere seconden kosten.
Ook al krijgt men informatie te zien dan wil dit nog niet zeggen dat de stream ook werkelijk zal
werken. Men zal dit op de player moeten uitproberen.
Vul de starttijd en ook de gewenste tijdsduur in.
Nadat de ingevoerde tijdsduur is verstreken zal de rotor weer starten die hiervoor draaide.  
Indien binnen de tijdsduur een ander event is ingevoerd in de tabel dan zal de stream stoppen en zal
het ingevoerde event (een rotor, videofilm of een videostream) starten. 
Als "Toon gehele duur zonder onderbreking" is aangevinkt wordt de stream niet onderbroken door
een ander event.
Voor RTMP dient poort 1935 open te staan, voor RTSP is dit poort 554.

Schakeling

In plaats van een videofilm of live stream kan ook tijdelijk naar een externe videobron worden
geschakeld.
Selecteer de gewenste DB-9 uitgangspin of de gewenste video-switch ingang. 
Vul de starttijd en ook de gewenste tijdsduur in.
Nadat de ingevoerde tijdsduur is verstreken zal de rotor weer worden getoond.  
Zie voor meer informatie: configuratie wijzigen

Uurblok

Een uurblok bevat de content, bestaande uit een of meer video's, welke binnen een uur passen. 
Tussen de video's draait minimaal de huidige rotor. De rotortijd wordt automatisch verdeeld tussen
de video's.
Zie ook Werken met uurblokken.

Kleuren in de tabel

Uurblokken kunnen eventueel andere unieke kleuren krijgen. 

Alleen week xx
Vink aan als dit event alleen betreffende week mag worden uitgezonden/plaatsvinden.
Dit is bedoeld om op een speciale dag, b.v. een feestdag, content is gepland bestemd voor die dag.
Dit betekent dat het niet iedere 3 weken wordt herhaald (als de editieweektabel uit 3 weken bestaat).
In de tabel kun je zien of het zo'n event is als er [xx] achter de tijd staat (xx = het weeknummer).

Let op:
Om YouTube streams te kunnen afspelen dient de module "YouTube-dl" zijn te geïnstalleerd op de
player. Ga naar menu "Bestand => Editie-playerstatus", k lik  op tabblad "System" en controleer of
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er een versienummer is ingevuld bij "YouTube-dl". Als dit niet het geval is neem dan contact op met
PHecap.     

Om van YouTube streams te kunnen tonen wordt gebruikgemaakt van een extern programma
YouTube-dl.exe.
Dit makers van dit programma zijn door YouTube en auteursgerechtigden aangeklaagd en een tijd
ontoegankelijk geweest. Uiteindelijk hebben de makers de rechtzaak gewonnen en is het nu weer te
downloaden en er wordt ook weer aan doorontwikkeld. Zie ook https://youtube-dl.org 
Het kan betekenen dat YouTube wijzigingen aanbrengt zodat dit programma niet meer werkt maar
de ontwikkelaars zullen er alles aan doen om het weer werkend te krijgen. 

Video

Geef aan of bij de videofilm of live stream het zenderlogo, Lichtkrant en klok mogen worden getoond.
Geef ook aan of i.p.v. het achtergrondgeluid het geluid van de video hoorbaar moet zijn en vul het
geluidsniveau in.

Aspect

Geef de verhoudingen aan van de videofilm of live stream, 4:3, 16:9 of geef een window aan
waarbinnen de video getoond moet worden.
Wanneer er b.v. een 4:3 video wordt getoond op breedbeeld 16:9 dan ziet men links en rechts een
zwarte balk.
Door te klikken op de "Voorbeeld" knop kan men de verhoudingen beoordelen.

Window

Geef hier de afmetingen van het video-window aan.
Let op: het betreft hier pixels van het uitgezonden videobeeld, d.w.z. 720 x 576 pixels.
Door te klikken op de "Voorbeeld" knop kan men de verhoudingen beoordelen.

Achtergrondafbeelding

Om te voorkomen dat er zwarte balken worden getoond als het video niet geheel beeldvullend is kan
er een achtergrondafbeelding worden geselecteerd. 

Selecteer de gewenste afbeelding, klik op de knop:  
Door te klikken op de "Voorbeeld" knop kan men de verhoudingen in combinatie met de afbeelding
beoordelen.

Voorbeeld

Door te klikken op de "Voorbeeld" knop kan men de verhoudingen in combinatie met de afbeelding
beoordelen. Het gearceerde deel geeft aan waar de videofilm wordt getoond.

Videofilm-eigenschappen

Bekijk de eigenschappen van de videofilm, zoals afmetingen, frame rate, aspect verhouding enz. 

Zie ook: Videobestanden converteren

https://youtube-dl.org
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1.4.3 Editie-lichtkrant

Indien er meer dan één PHeCast-player is aangemaakt dan dient men eerst de gewenste player te
selecteren.
De lichtkrantregels worden van de player gedownload.
Kik op de knop "Update uitzending" om de lichtkrant regel te uploaden naar de player.
Indien "Lichtkrant in uitzending" is aangevinkt dan zal de lichtkrant inwerking treden nadat op
"Update uitzending" is geklikt. 
De lichtkrant wordt continu getoond zolang deze niet handmatig is gestopt en bij "Tijdsduur" "00:00"
is ingevuld .
Door de tijdsduur in te vullen wordt de lichtkrant gestopt na het verstrijken van de tijdsduur. 

Zie Configuratie wijzigen om de eigenschappen van de lichtkrant in te stellen zoals lettertype,
lettergrootte en de positie. 

Let op:
De eerste keer dat een contentgebruiker verbinding maakt met de player wordt er gecontroleerd of
er een nieuwere versie van de configuratie op de player aanwezig is.
Er wordt dan gevraagd of de configuratie moet worden gedownload.

1.4.4 Editie-playerstatus

Algemeen
Er kan worden opgevraagd wat er zich bevindt op de player, ook kunnen logbestanden worden
bekeken enz.

Content
De mediabestanden welke op de usb-geheugenstick staan zoals editie, rotors, video's worden
getoond. Ook kan men zien hoeveel ruimte van de usb-geheugenstick in gebruik is.

Logbestanden en configuratie
Klik op één van de knoppen om het gewenste bestand te downloaden en te tonen.
Door met enige tussenpozen op de knop "Rotor" te klikken kan men zien of de rotor draait. 
Klik op de knop "Multi-gebr." om te zien wie er content en mediabronbestanden heeft geüpload. 

Systeem
De hardware, firmware en netwerkgegevens worden getoond.

Hef blokkade van andere gebruiker op:
Indien men met meerdere gebruikers werkt kan het voorkomen dat wanneer een gebruiker niet juist
is uitgelogd dat men niet kan uploaden. Klik in dat geval op de knop "Hef blokkade van andere
gebruiker op".

Upload semafoorbestand:
Het kan soms gebeuren dat na upload naar de player van een lang videobestand het uploaden blijft
hangen op 100%. De oorzaak kan liggen aan de kwaliteit van de internetverbinding. Als dit zich
voordoet breek dan het programma af en start het opnieuw en klik vervolgens op de knop "Upload
semafoorbestand".  
Het blijkt dat meestal wel alle bestanden zijn geüpload naar de player, alleen het semafoorbestand
kon niet worden verzonden. Het semafoorbestand is het "seintje" voor de player dat alles is geüpload
en dat de verwerking van de bestanden kan beginnen.

Let op:
De eerste keer dat een contentgebruiker verbinding maakt met de player wordt er gecontroleerd of
er een nieuwere versie van de configuratie op de player aanwezig is.
Er wordt dan gevraagd of de configuratie moet worden gedownload.
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1.4.5 Update playerfirmware

Algemeen

Als men een nieuwe versie van het PHeCast programma heeft geïnstalleerd dan worden de
bijbehorende player-firmwarebestanden geplaatst in de directory C:\PHecap\PHeCast\Config
\PlayerFirmwareUpd\

Werking

1. Indien er meer dan één PHeCast-player is aangemaakt dan dient men eerst de gewenste player
te selecteren.

2. Als er nieuwe lettertypen zijn dan worden deze geüpload.
3. De firmwarebestanden worden gedownload van de player om de versies vast te kunnen stellen..
4. De versies worden vergeleken en er verschijnt een overzichtscherm om eventueel bestanden aan

of uit te kunnen vinken.

5. De updatebestanden worden geüpload.
6. De updatebestanden worden gedownload om ze te verifiëren.

Info en selecteer firmwarebestand(en)

De linker kolom bevat de updatebestanden, de rechter kolom bevat de 
firmwarebestanden zoals deze zich op de player bevinden.

Een aangevinkte regel betekent dat de versie van het updatebestand nieuwer is dan 
het overeenkomstige firmwarebestand op de player.
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Men kan ervoor kiezen de firmware toch te updaten door de betreffende regel aan te 
vinken ook al is dit niet nodig is.

1.4.6 Backup

Backup van bronbestanden

De bronbestanden welke in de map C:\PHecap\PHeCast\MediaSource\ staan kunnen worden
geback-upt naar iedere drive binnen het lokale netwerk. Dit kan op dezelfde computer, een externe
drive, een usb-geheugenstick, een NAS enz. 
Alle bestanden, dus ook bestanden die niet in gebruik zijn, worden geback-upt.
Iedere keer dat er een backup wordt gemaakt wordt er een nieuwe submap aangemaakt met de
datum en tijd en als men als multi-gebruiker is ingelogd wordt ook nog het gebruikers-ID toegevoegd.
Voorbeeld:  MediaSource-2016-04-01-08.32-peter
De submappen worden aangemaakt in de hoofd-backupmap.

Bestanden backuppen

Blader naar de gewenste hoofd-backupmap, maak eventueel een hoofd-backupmap aan door te
klikken op "Create Folder". In deze hoofd-backupmap komen de bovengenoemde sub-
backupmappen.
Indien men al eerder een backup heeft gemaakt dan wordt automatisch de laatste hoofd-backupmap
geselecteerd.

Terugzetten backupbestanden 

Blader naar de betreffende hoofd-backupmap, normaal wordt de laatst gebruikte hoofd-backupmap
automatisch geselecteerd. 
Klik op de bladerknop en open dan de geselecteerde hoofdmap.
Nu ziet men de submappen.
Selecteer de gewenste submap en klik "OK".
Nu wordt de lijst gevuld met de bestandsnamen.
Klik op start om de backup-bestanden terug te zetten.

Oude sub-backupmappen kunnen worden verwijderd door te bladeren naar de betreffende submap en
te klikken op "Delete".

1.4.7 Ongebruikte mediabestanden opruimen

Algemeen

Wanneer er mediabestanden zoals afbeeldingen en videofilms worden gebruikt dan worden deze
gekopieerd naar de map C:\PHecap\PHeCast\Mediasource\. Als deze bestanden niet meer worden
gebruikt dan blijven deze aanwezig in de betreffende map. Vooral videofilms kunnen veel ruimte in
beslag nemen.

Werkwijze
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Voordat afbeeldingen en videofilms kunnen worden opgeruimd kun je het beste eerst ongebruikte
edities en rotors verwijderen.
Ga hiervoor in het hoofdscherm naar het menu "Bestand => Editie verwijderen" en "Rotor =>
Verwijderen".  
Ga daarna naar menu "Bestand => Ongebruikte mediabestanden opruimen" om het scherm te
openen waar de ongebruikte bestanden kunnen worden opgeruimd.

Alle aanwezige editie- en rotorbestanden staan in de bovenste twee tabellen.
In de editietabel is de editie aangevinkt die momenteel in gebruik is.

In de eerste kolom van de rotortabel zijn de rotorbestanden aangevinkt die in gebruik zijn in één van
de edities.
De rotors die tevens in de huidige editie worden gebruikt zijn in de tweede kolom aangevinkt.  

In de onderste tabellen staan alle afbeeldingen en videobestanden die in geen enkele editie of rotor
in gebruik zijn.

Toon afbeelding of videofilm

Dubbelklik op de naam van de afbeelding of videofilm om deze te tonen (van de videofilm wordt alleen
het eerste frame getoond).
Op deze wijze kan men controleren of de juiste bestanden worden opgeruimd.

Opruimen mediabestanden

Selecteer de afbeeldingen en videobestanden opgeruimd moeten worden. De bestanden kunnen één
voor één worden geselecteerd. Ook kan men ze allemaal selecteren door op "Alles" te klikken.

Daarna kunnen de geselecteerde bestanden naar keuze worden verwijderd of verplaatst naar een
andere locatie, b.v. naar een externe harddisk.

  

.

1.5 Rotormenu

Algemeen
Een rotorbestand bestaat uit een serie van rotorpagina's (max. 999) welke achtereenvolgens door de
rotor worden vertoond. 

Nieuw
Er wordt gevraagd om de naam van het nieuwe bestand. De afbeeldingen van het huidige bestand
verdwijnen van het scherm en de eerste (lege) pagina van het nieuwe bestand komt op het scherm.
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Openen kan ook met 
Open een bestaand rotorbestand.

Opslaan kan ook met 
Het huidige rotorwerkbestand opslaan. 

Opslaan als
Het huidige rotorwerkbestand met een andere naam opslaan. Op deze wijze kan men een kopie
maken van een rotorbestand. Deze kopie wordt tevens het huidige werkbestand.

Samenvoegen
Er kan een ander rotorbestand worden samengevoegd met het huidige rotorbestand.

Verwijderen
Selecteer de te verwijderen rotor en klik op "verwijderen".

Export rotorlijst (csv)
Hiermee wordt een komma gescheiden bestand aangemaakt met een lijst van de pagina's.

Export (rotor + media)
Alle bestanden van een rotor alle afbeeldingen, videofilms enz. worden ingepakt in een zip-bestand. 
Deze optie is om handmatig een rotor van het ene systeem naar het andere over te brengen met b.v.
een memory-stick.
Ook is dit de manier om een backup te maken van een complete rotor.

Import (rotor + media)
Importeer het gezipte rotorbestand.

Voorbeeld kan ook met 
Bekijk hoe de rotor wordt getoond op de player.
Zie ook: Rotorvoorbeeld

Update thumbnails
Soms, als er van rotor is gewisseld, of als de uitzendinstellingen zijn gewijzigd, kan het voorkomen
dat de thumbnails niet meer juist worden weergegeven. Met deze menukeuze worden de thumbnails
opnieuw gegenereerd.

Update rotorbestand
Wanneer een rotorbestand wordt geopend nadat het PHeCast-programma is geüpdatet naar een
nieuwe versie dan opent een scherm met de vraag of het rotorbestand moet worden geüpdatet naar
de nieuwe versie.   

Afdrukken
De pagina's van de huidige rotor kunnen worden afgedrukt. Men kan ze allemaal afdrukken of een
selectie maken.

Printerinstelling
Wijzig of controleer de instellingen van de gebruikte printer.

Converteren naar een andere uitzendmodus [beheerder]
Als de uitzendmodus is gewijzigd, b.v. van 576i naar 720p, dan kloppen de posities en afmetingen
van de cellen niet meer, ook de grootte van de gebruikte lettertypen is niet meer correct. 
Na het converteren van de huidige rotor zijn de afmetingen en de posities weer overeenkomstig van
de nieuwe uitzendmodus.

Eigenschappen
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Controleer of alle afbeeldingen en filmpjes welke in de huidige rotor gebruikt worden ook
daadwerkelijk aanwezig zijn op de disk. Ook ziet men de totale tijdsduur van de rotor.

1.5.1 Rotorvoorbeeld

Algemeen

De rotor wordt weergegeven zoals deze uiteindelijk op de player zal draaien. Men kan door de

pagina's bladeren met de knoppen  en  .

Indien een RSS-feedpagina in beeld is kan men met de knoppen  en  bladeren door de RSS-
vervolgpagina's.

Met de knop "Start rotor" wordt de kabelkrant automatisch getoond.

Beperkingen

Bij vertoning van een videofilm worden de klok, datum, zenderlogo en lichtkrant niet getoond over de
videofilm.
Wanneer de kabelkrant op de player draait dan worden genoemde elementen wel bovenop de
videofilm getoond.

Afhankelijk van de snelheid en videokwaliteit van de computer kan het zijn dat pagina-overgangen en
lichtkrant schokkerig worden getoond.
Op de player loopt dit wel allemaal vloeiend. 

Als het achtergrondgeluid aan is bij een videofilm dan blijft get geluid van de videofilm hoorbaar door
het achtergrondgeluid heen.
Uiteraard gaat dit op de player wel goed.

De lichtkrant laat één keer per pagina een regel zien, op de player loopt de lichtkrant continu door.

1.6 Paginamenu

Nieuw
Voeg een nieuwe lege pagina toe aan het rotorbestand. Indien een pagina is geselecteerd dan wordt
de nieuwe pagina op de plaats van de geselecteerde pagina ingevoegd anders komt de nieuwe
pagina achteraan. 

Bewerken
De geselecteerde pagina kan bewerkt worden met de Pagina-editor .

Knippen
De geselecteerde pagina wordt verwijderd en in een tijdelijke buffer geplaatst. Met knippen en
plakken kunnen pagina's worden verplaatst binnen een bestand.
Het verplaatsen van pagina's is eenvoudiger te doen met verslepen met de muis!

Kopiëren
De geselecteerde pagina wordt in een tijdelijke buffer geplaatst. Met kopiëren en plakken kunnen
pagina's worden gekopieerd binnen een rotorbestand.

Plakken
Indien er een pagina in de tijdelijke buffer staat kan deze ingevoegd worden op de plaats van de
geselecteerde pagina.
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Wissen
Een pagina wordt uit het rotorbestand verwijderd.

Losse pagina naar disk
De geselecteerde pagina wordt als losse pagina op de disk opgeslagen. Men dient eerst een naam
te geven aan de losse pagina.

Laad diskpagina in rotor
Een losse diskpagina kan worden ingeladen in het rotorbestand.

Verwijder losse pagina van disk
Selecteer de te verwijderen pagina en klik op "verwijderen".

Afdrukvoorbeeld
Laat het afdrukvoorbeeld zien van de huidige geselecteerde pagina.

Afdrukken
De huidige geselecteerde pagina afdrukken.

Printerinstelling
Wijzig of controleer de instellingen van de gebruikte printer.

Eigenschappen
Pagina-eigenschappen algemeen
Pagina-eigenschappen in uitzending
Pagina-eigenschappen RSS-feeds en weer 

1.6.1 Pagina-eigenschappen algemeen

Status
Geef aan of de pagina van klok en/of datum moet worden voorzien. Ook kan worden bepaald of de
lichtkrant en of zenderlogo op deze pagina mogen worden getoond. In het Extra menu kunnen de
standaard waarden voor nieuwe pagina's worden ingevuld.

Titel
De pagina kaan een titel worden gegeven, deze is alleen voor eigen gebruik en wordt niet op de rotor
getoond.

Wipes
Kies hier de beeldovergang welke vooraf dient te gaan aan deze pagina. Klik op de knop "Wipe
demo" voor een voorbeeld van de wipe. Zie ook: Programma-instellingen => Pagina= > Wipes

Geluid
Indien "Achtergrond" is aangevinkt dan wordt bij deze pagina het geluid weergegeven van de
internetradio of van de usb-geluidskaart (bijvoorbeeld Behringer U-Control UCA202). Indien niet
aangevinkt dan wordt het geluid weergegeven van het AVI- of MPG-filmpje van deze pagina. Het
volume van het geluid van het filmpje kan worden ingesteld.
Het normale niveau is 0 dB. 
Ga naar Configuratie wijzigen om het achtergrondgeluid in te stellen.

Web-videostream
Geef aan of en welke live web-videostream wordt getoond. Web-videostreams kunnen worden
aangemaakt en gewijzigd in het menu Extra => Beheer web-videostreams.

Let op:
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Het is niet mogelijk  om op een pagina een web-videostream samen met een videofilm te tonen.
Geluid van de web-videostream wordt niet weergegeven.
Als er op aaneen volgende pagina's een web-videostream wordt getoond dan wordt de stream op de
2e en volgende pagina's van de serie getoond als de eerste van de serie. Wanneer men een andere
stream of een stream met een ander kader wil tonen dan moet er ten minste één pagina zonder
web-videostream tussendoor worden getoond.     

1.6.2 Pagina-eigenschappen in uitzending

Standtijd
Vul hier de tijd in dat de pagina in beeld moet blijven totdat de volgende pagina getoond wordt. Een
pagina met veel tekst dient langer getoond te worden b.v. 20 sec. dan een pagina met alleen een 
afbeelding b.v. 6 sec. Als de tijd op 0 sec. wordt ingesteld dan wordt de pagina overgeslagen tijdens
de rotor.

In uitzending
Geef hier aan of de pagina in de uitzending dient te zijn. 
Ook kan er voor een bepaalde uitzendperiode worden gekozen en er kan worden aangegeven op
welke weekdagen en uren de pagina wordt uitgezonden.

Periode
Met de knop "Vandaag" wordt de datum van de eerste dag op de huidige datum ingesteld en de
datum van de laatste dag op de huidige datum plus het aantal dagen dat is ingesteld in het menu
"Extra => Programma-instellingen". 

1.6.3 Pagina-eigenschappen RSS-feeds en weer

RSS-feeds en weerpagina's worden automatisch gevuld met de laatste informatie wanneer deze in
de rotor aan de beurt zijn op de player.  

1 - RSS-feed één bericht per pagina met of zonder foto

Indien op de pagina een RSS-tekstcel en eventueel RSS-fotocel zijn aangebracht dan kunnen hier
de gegevens van de RSS-feed en hoe deze dient te worden weergegeven worden ingevuld. Er kan
worden aangegeven of de foto op dezelfde of op de volgende pagina wordt getoond.
Plaats in de pagina-editor een RSS-tekstcel en eventueel een RSS-fotocel op de pagina.
Let op: bij dit type RSS-feed kan de titeltekst slechts één regel beslaan en zal de titeltekst worden
afgebroken als deze niet op één regel past.

Startpagina
Door een andere startpagina dan 1 te kiezen kan men een lange feed over meerdere pagina's
verdelen.
B.v. men heeft een feed van 30 items en men wil de feed over 3 pagina's verdelen vul dan op de
eerste pagina startpagina 1 en, op de tweede pagina  startpagina 11 en op de derde pagina
startpagina 21. op alle drie de pagina's zet je het maximaal aantal pagina's op 10.

Zie: Opzetten van RSS-feedpagina's

2 - RSS-feed één of meer berichten per pagina
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Er komen zoveel berichten op één pagina als er op passen.
De titeltekst zal over meerdere regels worden verdeeld als deze niet op één regel past.
Plaats in de pagina-editor een RSS-multitekstcel op de pagina.
Dit is ook bestemd voor gebruik van z.g RSS-playerfeeds.
RSS-playerfeeds zijn feeds die zich bevinden op de website van de player zelf.
Zie: Opzetten van RSS-playerfeeds
Deze feeds kunnen worden bewerkt met behulp van de RSS-playerfeededitor welke zich eveneens
op de website van de player bevindt. Iedereen met een PC, laptop, tablet of smartphone kan via het
internet de feed bewerken. 
Zie: Bewerken van RSS-playerfeeds via internet

3 - Weerbericht

Dit is gebaseerd op de XML-file van Buienradar, URL: http://xml.buienradar.nl/
Met de stationscode kan de actuele weerdata van de regio worden gekozen. 
Ook kan worden aangegeven of er een icoon (zon, wolk enz.) van het actuele weer moet worden
getoond alsmede de positie ervan.
Plaats in de pagina-editor een weercel op de pagina.
Zie: Opzetten van XML-weerpagina

Let op:
Vul als URL altijd het volledige adres in, dus met http:// bij een normale verbinding of https:// bij een
beveiligde verbinding.
Zorg dat de huidige configuratie is gedownload van de player, dit is nodig om lettertypen te kunnen
selecteren.

1.7 Pagina-editor

Algemeen

De pagina bestaat uit een achtergrond met daarop een of meer cellen (max. 25). Men kan de
achtergrond een kleur geven of men kan de achtergrond van een afbeelding voorzien. Een cel kan
eveneens een kleur of een afbeelding bevatten. Ook is het mogelijk om een cel van een videofilm te
voorzien. 

Multiberichtcel en Nummeringcel

Er kan een z.g. multiberichtcel worden geplaatst op de pagina. Als deze cel wordt gevuld met een
lange tekst dan wordt deze automatisch verdeeld over meerdere pagina's. In een nummeringcel
wordt dan de nummering van de meerdere pagina's weergegeven.

Werkwijze:
Plaats een grote cel op de pagina en zet het type van de cel in de celeigenschappen op Multibericht
en plaats  een kleine cel rechts-onder de grote cel en zet het type op Nummering. Plaats verder een
normale cel boven de grote cel voor de titel van het bericht.
Kopieer een tekst van b.v. een persbericht en plak de tekst in de grote cel. Open met de
rechtermuisknop het pop-up-menu van de cel-editor en klik op "Formatteer multitekst".  De tekst
wordt nu zodanig verdeeld over meerdere pagina's zodat er alleen gehele zinnen op de pagina's
worden getoond.
Met Page-Up en Page-Down kan men nu door de pagina's bladeren voor controle en eventuele
correcties.  
In de Nummeringcel wordt nu de nummering getoond.
Kopieer en plak ook nog de berichttitel, deze verschijnt boven iedere vervolgpagina.
Ook in de Voorbeeld-mode kan men door de pagina's bladeren met Page-Up en Page-Down.

http://xml.buienradar.nl/
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Gebruik  niet de formatteeroptie als er een tabel met b.v. sportuitslagen is geplak t in de cel. De
tabel zal dan niet meer correct worden weergegeven.

Editor sluiten  
Editor sluiten en terug naar hoofdmenu. Er wordt eerst gevraagd of de aangebrachte wijzigingen
bewaard dienen te worden. 

Pagina terug  
Blader naar voorgaande pagina van de huidige rotor.

Pagina verder  
Blader naar volgende pagina van de huidige rotor.

Achtergrondsjabloon 
Voorzie de achtergrond van een sjabloon. Een sjabloon kan gecreëerd met de sjablooneditor en is
een beeldvullend png-bestand. 
Zie: Paginamenu en Sjablonen 

Achtergrondafbeelding  
Kies een achtergrondafbeelding, dit kan ook een behangetje zijn. Zie: Openen afbeelding  

Achtergrondkleur  
Kies de gewenste achtergrondkleur.  Zie ook: Kleurkeuze 

Achtergrondvideofilm  
Kies voor de achtergrond een videofilm. Een achtergrondfilmpje zal altijd op de voorgrond draaien,
dus het is niet mogelijk om cellen te plaatsen in combinatie met een achtergrondfilmpje. Zie: 
Openen videofilm 

Cel nieuw  
Klik op de knop, de knop is nu ingedrukt. Verplaats de muis-cursor naar de plaats op de pagina
waar de nieuwe cel moet komen en klik daarna op de linker muisknop. De nieuwe cel staat nu op de
pagina. En de knop is niet meer ingedrukt.

Cel verwijderen  
Selecteer een cel en klik daarna op deze knop. Er wordt eerst om een bevestiging gevraagd waarna
de cel wordt verwijderd.

Cel bewerken  
Selecteer de cel die men wil bewerken en klik daarna op deze knop. Als het een normale cel is dan
komt de cel in de edit-mode en kan de tekst van de cel worden gewijzigd.

Cel-eigenschappen  
Het lettertype, letterkleur, achtergrondkleur enz. kunnen worden gekozen. Zie: Cel-eigenschappen

Cel-afbeelding  
Kies een afbeelding voor de geselecteerde cel. Zie: Openen afbeelding

Cel-videofilm  
Kies voor de geselecteerde cel een videofilm. Indien een cel een videofilm bevat dan zal deze film
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altijd op de voorgrond draaien, dus als er een tekst-cel boven op een video-cel is geplaatst dan zal
toch de videofilm op de voorgrond draaien. Zie: Openen videofilm 

Cel-afmetingen wijzigen en cel verplaatsen
De afmetingen van de cel kunnen worden gewijzigd door, nadat de cel is geselecteerd, te klikken op
één van de gele blokjes en vervolgens met de muis het blokje verslepen.
De gehele cel kan worden verplaatst door ergens op de cel de klikken en deze met de muis
verslepen. Het verplaatsen gebeurt in stapjes van 8 pixels. Om de cel met stapjes van één pixel te
verplaatsen houd dan de Ctrl-toets ingedrukt en verplaats vervolgens de cel met één van de
pijltjestoetsen in de gewenste richting.

Voorbeeld  
Men ziet de pagina zonder de kaders om de cellen en ook de videofilm speelt af. nogmaals op deze
knop klikken stopt de videofilm en plaatst de pagina weer in de editmodus.

Paginamenu

Opslaan als sjabloon [beheerder]
De pagina wordt opgeslagen als sjabloon, tevens wordt de pagina als een beeldvullend png-
afbeelding opgeslagen in de map "templates", zodat deze kan worden gebruikt als een
achtergrondafbeelding voor pagina's. Het sjabloon kan worden bewerkt met de sjabloon editor. Zie
ook Sjablonen.

Het voordeel t.o.v. onderstaande "Opslaan als BMP- of JPEG-afbeelding" is dat het opgeslagen
sjabloon altijd kan worden gewijzigd met de sjablooneditor. Alle pagina's welke zijn voorzien van het
sjabloon als achtergrond zullen dan automatisch aangepast worden.

Opslaan als BMP- of JPEG-afbeelding
De pagina wordt opgeslagen als een beeldvullend BMP- of JPEG-afbeelding in de map "images",
waar ook alle andere afbeeldingen staan.

Achtergrondmenu

Achtergrondsjabloon
Voorzie de achtergrond van een sjabloon. Een sjabloon kan worden gecreëerd met de sjablooneditor
of vanuit het paginamenu. Zie ook Sjablonen.

Afbeelding 
Kies een achtergrondafbeelding, dit kan ook een behangetje zijn. Zie: Openen afbeelding  

Kleur
Kies de gewenste achtergrondkleur.  Zie ook: Kleurkeuze 

Achtergrondvideofilm
Kies voor de achtergrond een videofilm. Een achtergrondfilmpje zal altijd op de voorgrond draaien,
dus het is niet mogelijk om cellen te plaatsen in combinatie met een achtergrondfilmpje. Zie: 
Openen videofilm 

Achtergrondvideo-eigenschappen
Toon de eigenschappen van de geselecteerde videofilm, zoals resolutie, speelduur enz.

Celmenu
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Eigenschappen zie: Cel-eigenschappen 

Cel kopiëren 
De geselecteerde cel wordt gekopieerd naar een tijdelijke buffer.

Cel plakken
De gekopieerde cel kan worden geplakt op deze pagina of op een willekeurige andere pagina.

Voor de overige items zie de uitleg aan het begin van deze pagina.

   
Spellingmenu
   

Spellingcontrole
Als de tekst in een cel wordt bewerkt kan de spelling worden gecontroleerd. 

Toon fouten tijdens typen
Er verschijnt een rood golflijntje onder de fout gespelde woorden als de tekst in de cel wordt bewerkt.

Spellingcontrole opties
Kies de gewenste taal en verwijder, wanneer nodig, woorden uit de lijst met woorden die door de
gebruiker zijn toegevoegd. 

Zie ook: Spellingcontrole

Videofilmmenu
    

Eigenschappen
Open een videofilm in de map avis en er opent een scherm met de eigenschappen van de videofilm.

Beeldmenu
  

TV-kader klok / nummering
Men kan het TV-kader aan of afzetten. Het TV-kader geeft de begrenzing weer van het zichtbare deel
van het gemiddelde TV-beeld. 
Ook ziet men de pagina-nummering en de klok indien deze voor deze pagina zijn aangezet . 
Men kan dan rekening houden met de positie van de cellen. 

Het gebruik van de rechtermuisknop
Veel van de bovengenoemde functies kunnen ook uitgevoerd worden door op de rechtermuisknop te
drukken, er verschijnt dan een z.g. pop-up menu.

1.7.1 Openen afbeelding

Navigeer naar de map waar de gewenste afbeeldingen staan. Selecteer het gewenste afbeelding. De
afbeeldingen worden altijd automatisch gekopieerd naar de map C:\PHecap\PHeCast\MediaSource
\images\. 

Behang
Als behang aanstaat dan wordt het afbeelding herhaald weergegeven. Dat wil zeggen: een klein
afbeelding wordt naast elkaar en boven elkaar als een tegelwand weergegeven en vult de hele cel of
achtergrond op. Als een naam van een afbeelding met # (hekje) begint dan staat behang
automatisch aan. 
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Stretch
De afbeelding wordt verticaal en horizontaal uitgerekt of ingedrukt (geschaald) zodat het precies de
achtergrond of cel vult.

Transparant
Indien mogelijk wordt het afbeelding transparant weergegeven over de achtergrond. Het transparante
gebied wordt bepaald door het pixel in de linkerbovenhoek van de afbeelding. Dus als deze pixel b.v.
wit is dan zal overal in de afbeelding waar de kleur wit is de achtergrond zichtbaar zijn.
Transparant is alleen mogelijk als ook voor stretch ik gekozen.

Geen afbeelding
Klik op "Geen afbeelding" als men het afbeelding van de achtergrond of cel wil verwijderen.

Als een afbeelding wordt toegepast in de kabelkrant dan wordt dit afbeelding verk leind tot
afmetingen die voldoende zijn voor de gekozen uitzendmodus zodat deze niet onnodig groot zijn.
Ook wordt de afbeeldin omgezet naar JPEG als dit nog niet het geval was. Voor 576i/p is dit
1024x576, voor 720p 1280x720 en voor 1080i is dit 1920x1080 pixels.
Ook afbeeldingen die handmatig zijn gekopieerd naar de map C:\PHecap\PHeCast\MediaSource
\images\ worden verk leind zodra de afbeelding wordt geopend.
Dit geldt niet voor gif en PNG-afbeeldingen, deze worden ongewijzigd gekopieerd naar de
afbeeldingenmap.

1.7.2 Openen videofilm

Navigeer naar de map waar de gewenste videofilms staan. Selecteer de gewenste videofilm. De
videofilms worden altijd automatisch gekopieerd naar de map C:\PHecap\PHeCast\MediaSource\avis
\. 

De onderstaande extensies worden kunnen worden toegepast in het kabelkrantprogramma:

avi, mpg, mp4, mkv, mts, m2t, mov, vob, vc-1, wmv

Tips voor een goede vertoning van videofilms:

In principe kunnen alle video-resoluties t/m 1080p en videobestanden met bovengenoemde extensies
worden vertoond door de player maar vaak hebben videofilms onnodig hoge resoluties en of te hoge
bit rates of oudere formaten zoals mpeg2.
Het kan zijn dat sommige formaten niet of niet goed kunnen worden afgespeeld door de player maar
in de meeste gevallen kunnen ze dan wel worden geconverteerd.
Videobestanden mogen sowieso niet groter zijn dan 4GB, dit omdat deze worden opgeslagen op de
usb-stick  van de player. De usb-stick  is geformatteerd met FAT32 als bestandssysteem.
Door deze videobestanden te converteren worden deze veel kleiner zodat het verzenden naar de
player minder tijd kost en het vertonen minder vergt van de player hardware.
Het converteren kan, indien nodig, nadat de videofilm is geselecteerd of vanuit het hoofdscherm ga
hiervoor naar het menu  "Extra > Videobestanden converteren".
Zie ook: Videobestanden converteren

Toon bij voorkeur een pagina zonder video tussen pagina's met video.

De eigenschappen van de videofilm kunnen worden opgevraagd met menu "Achtergrond >
Achtergrondvideo eigenschappen", "Cel > Eigenschappen videofilm" of "Videofilm >
Eigenschappen".
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1.7.3 Cel-eigenschappen

Algemeen

De eigenschappen van een cel kunnen hier worden bepaald, zoal het lettertype, kleur, transparantie
enz.
Deze eigenschappen gelden dan voor de gehele tekst van de cel. 
Bij sommige eigenschappen staat "niet bij RTF-tekst" dit betekent dat deze eigenschappen niet voor
de gehele tekst van de cel kunnen worden ingesteld maar wel in de RTF-teksteditor van de cel. Zie 
RTF-teksteditor

Letter

Type (niet bij RTF-tekst)
Er kan een keuze gemaakt worden alle beschikbare Windows lettertypen, in een cel kan slechts
één lettertype gelijktijdig worden gebruikt. 

Door op de knop  te klikken  kan de letterkleur worden gekozen.

Voorkeurslettertypen (niet bij RTF-tekst)
Indien aangevinkt is de keuze van lettertypen beperkt. 
Er kan een lijst van veel gebruikte lettertypen worden aangelegd in het menu Programma-
instellingen.

Grootte (niet bij RTF-tekst)
Kies voor de kabelkrant niet een te kleine letter.

Stijl (niet bij RTF-tekst)
Kies vet, schuin, doorgestreept, onderstreept of een combinatie van genoemde effecten.

Schaduw
Geef de richting en de lengte van de schaduw aan en kies een kleur voor de schaduw.

Door op de knop  te klikken  kan de schaduwkleur worden gekozen.

Contour
De letters kunnen worden voorzien van een contour, ook wel outline genoemd. 

Door op de knop  te klikken  kan de contourkleur worden gekozen. 

Cel

Achtergrond
Kies de achtergrondkleur van de cel of kies voor transparant.
Indien transparant in aangevinkt dan kan ook de transparantie worden ingesteld. 100% is geheel
transparant en 0% is niet transparant. Transparantie werkt alleen als de cel geen afbeelding of video
bevat.   
Indien transparant aanstaat dan verschijnen de letters van de cel over de pagina, men ziet dan de
onderliggende cel of de pagina-achtergrond tussen de letters door.

Kader 
De cel kan van een kader worden voorzien in iedere kleur en breedte in pixels.

Cel schaduw
De cel kan van een schaduw worden voorzien waardoor het lijkt alsof de cel vrij komt van de
achtergrond.
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Deze schaduw is alleen zichtbaar op de achtergrond en dus niet op onderliggende cellen als de
cellen overlappend zijn. Ook is de schaduw niet zichtbaar in de pagina-editor, uiteraard wel in de
previewmodus.

Cel gefixeerd
Gefixeerd wil zeggen dat de cel afmetingen en positie niet kunnen worden gewijzigd.

Celtekst gefixeerd
Gefixeerd wil zeggen dat de tekst van de cel niet kan worden gewijzigd.
Pas nadat de cel is gefixeerd kan ook de tekst worden gefixeerd.

Verhouding
Pas de cel automatisch aan aan de verhoudingen van afbeelding of video.
Kies "16:9 ver" indien een verticale video (b.v. afkomstig van een smartphone) in een cel wordt
vertoond.

Type

Normaal
Dit is de standaard tekstcel. Deze cel kan worden voorzien van tekst met of zonder schaduw of
contour. De cel kan één lettertype bevatten met dezelfde grootte, kleur en stijl. De tekst kan links,
gecentreerd of rechts uitgelijnd worden.

Normaal RTF-tekst  
Indien bij de standaard tekstcel ook RTF-tekst is aangevinkt is het mogelijk om binnen een cel
meerdere lettertypen met verschillende afmetingen, kleuren en stijlen te gebruiken. Zie RTF-
teksteditor
Zie voor uitleg van RTF-tekst: Rich Text Format

Multitekst en Nummering  
Van beide kan slechts één cel op een pagina worden gemaakt.
In de Multitekstcel kan een tekst worden geplakt die te groot is voor één pagina. Er worden dan
automatisch meerdere pagina's aangemaakt en automatisch paginanummering getoond in de cel
van het type Multitekst-nummering.

RSS-Multibericht 
Deze cel wordt op de player automatisch gevuld met nieuws.
Er kan slecht één cel op een pagina hiervoor worden aangemerkt. Zorg er ook voor dat de cel niet te
klein is.
Voor nieuws behoeft slechts één pagina te worden aangemaakt, in de player worden automatisch
zoveel pagina's getoond als er nieuwsitems beschikbaar zijn. Voorbeeld: BN de Stem.
Dit type cel kan ook worden gebruikt voor z.g. RSS-playerfeeds.
RSS-playerfeeds zijn feeds die zich bevinden op de website van de player zelf.
Deze feeds kunnen worden bewerkt met behulp van de RSS-playerfeededitor welke zich eveneens
op de website van de player bevindt. Iedereen met een PC, laptop, tablet of smartphone kan via het
internet de feed bewerken.
De Instellingen voor de RSS-feeds kunnen worden gedaan bij de Pagina-attributen.

XML-weer
Deze cel wordt op de player automatisch gevuld met weerinformatie.
Dit is gebaseerd op de data van Buienradar.
De Instellingen hiervoor kunnen worden gedaan bij de Pagina-attributen.

RSS-tekst en RSS-foto
Door deze cellen op de pagina te plaatsen worden ze automatisch gevuld met tekst en foto's uit de
RSS-feed.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
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De Instellingen voor de RSS-feeds kunnen worden gedaan bij de Pagina-attributen.

Tekst

Uitlijning (niet bij RTF-tekst)
Plaats de tekst links of rechts uitgelijnd in de cel of centreer de tekst.  

Cel voor tekst onder thumbnail
Vink aan zodat de tekst van de cel kan worden gebruikt voor de tekst onder de thumbnail. 
Zie ook: Programma-instellingen

1.7.4 Kleurkeuze

Gebruik gradientkleuren

Met deze optie kan men verlopende kleuren aanbrengen. Met de twee knoppen  kan men de
kleuren bepalen. De kleuren zullen dan afhankelijk van het geselecteerde type gradient verlopen van
kleur naar kleur. 

Indien "Enkele achtergrondkleur" is geselecteerd is er slechts één kleurknop zichtbaar.

1.7.5 RTF-teksteditor

Algemeen
Bij gebruik van de RTF-teksteditor is het mogelijk om binnen een cel meerdere lettertypen met
verschillende afmetingen, kleuren en stijlen te gebruiken. Zie voor uitleg: Rich Text Format

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
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Aan de bovenzijde van links naar rechts de onderstaande keuzes en instellingen, deze hebben
alleen effect op geselecteerde tekst. 

Lettertype 
De lijst bevat de veel gebruikte lettertypen die is aangelegd in het menu Programma-instellingen. 
Indien de naam vooraf wordt gegaan door # dan komt deze niet voor in de lijst.

Lettergrootte
De grootte kan worden gekozen tussen 8 en 100.

Vet Ctrl+B
Schuin Ctrl+I
Onderstreept Ctrl+U

Letterkleur
Selecteer de gewenste kleur voor de geselecteerde tekst.

Regelafstand
De regelafstand in pixels geldt veer de gehele geselecteerde paragraaf, dus een gedeelte tekst
zonder harde returns.

Ruimte onder regels
De ruimte onder regels in pixels geldt voor de onderzijde van de paragraaf.

Met de rechter muisknop krijgt men onderstaand menu te zien.
Hierin staan behalve bovenstaande functies nog een aantal functies met bijbehorende sneltoetsen.
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Plakken
Tekst gekopieerd van b.v. een word-document wordt
ingevoegd op de positie van de cursor en de ingevoegde
tekst behoudt de oorspronkelijke eigenschappen zoals
lettertype, stijl, grootte en kleur.

Plakken zonder opmaak
Tekst gekopieerd van b.v. een word-document wordt
ingevoegd op de positie van de cursor en de ingevoegde
tekst krijgt de eigenschappen van de tekst op de
cursorpositie, zoals lettertype, stijl, grootte en kleur.

Opsommingstekens
Hiermee wordt de geselecteerde tekst voorzien van z.g.
bullets.

Uitlijning Links, Midden, Rechts 
De geselecteerde tekst wordt links, midden of rechts in
de cel gepositioneerd.

Achtergrond normaal, helderder, donkerder
Bij bepaalde achtergrondkleuren is de cursor slecht of
niet zichtbaar in dat geval kan de achtergrond tijdens het
bewerken tijdelijk helderder of donkerder worden
gemaakt zodat de cursor weer zichtbaar is. Bij het
verlaten van de RTF-teksteditor keert de normale kleur
weer terug.

Einde bewerken
De RTF-teksteditor kan worden gesloten met de Esc-

toets of met de knop .

1.7.6 Spellingcontrole

Algemeen
De spelling kan worden gecontroleerd van de tekst in een cel. Dit geldt voor de tekst in een normale
cel en voor ook voor de tekst in een RTF-tekstcel. De spellingcontrole kan worden toegepast als de
cel in de editmodus staat.

Controleren van de gehele tekst in de cel
Selecteer "Spellingcontrole" in het Spellingmenu of type Ctrl+S.
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Nu kunnen fout gespelde woorden in de gehele tekst één voor één worden gecorrigeerd.
Klik op "Wijzigen" na een suggestie te hebben geselecteerd.
Klik op "Toevoegen" om een het "foute" woord toe te voegen aan de gebruikers woordenlijst.
Klik op "Negeren" om alle voorkomens van het fout gespelde woord op deze pagina over te slaan.

Corrigeren van een enkel woord
Klik op "Toon fouten tijdens typen" of type Ctrl+T om het tonen van fout gespelde woorden aan of uit
te zetten.
Indien het tonen aan staat dan verschijnt er een rood golflijntje onder fout gespelde woorden. Klik
met de rechter muisknop op het foute woord en er verschijnt een menu met een aantal suggesties. 

Selecteer een van de suggesties of voeg het woord toe indien het woord toch juist is maar niet in het
woordenboek voorkomt.

Spellingcontrole opties
Open het optiescherm door te klikken met de rechtermuisknop op de cel en daarna te klikken op
"Spellingcontrole opties".
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Selecteer de gewenste taal en verwijder indien nodig een of meer door gebruiker toegevoegde
woorden. 

Woordenboek Nederlands wordt meegeleverd. 
Andere woordenboeken kunnen gratis worden gedownload van de website van OpenOffice.
Kopieer het gedownloade bestand naar de map "C:\PHecap\PHeCast\Dictionaries".   

1.8 Beeldmenu

Thumbnail-modus  
In deze mode ziet men een overzicht van alle rotorpagina's van de huidige rotor in verkleinde vorm. 

Lijstmodus  
Men ziet in deze mode een lijst van alle pagina's van de huidige rotor met alle gegevens van de
pagina's zoals de standtijd en de pagina-overgang.

1.9 Extramenu

Programma-instellingen  

Configuratie downloaden

https://extensions.openoffice.org/en/search?f%5B0%5D=field_project_tags%3A157
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Configuratie wijzigen [beheerder]

Configuratie uploaden [beheerder]

Configuratie converteren naar andere uitzendmodus [beheerder]

Players/contentgebruikers [beheerder]

Players/contentgebruikers

Zenderlogo [beheerder]

Videobestanden converteren

Video downloaden van YouTube, FaceBook, Twitter of Vimeo

Webvideostreams [beheerder]

Uurblokken

Sjabloon nieuw [beheerder]

Sjabloon wijzigen [beheerder]

Sjabloon opslaan als... [beheerder]

Sjabloon verwijderen [beheerder]

USB-geheugenstick voorbereiden [beheerder]

1.9.1 programma-instellingen

Algemeen

Content en configuratie naar player
Indien er een netwerkverbinding is met de player kies dan voor "Via netwerk (FTP, internet of LAN)". 
Als er geen netwerkverbinding beschikbaar is kies dan voor "Via usb-geheugenstick".
De optie om de content over te brengen met een usb-geheugenstick  is alleen geschik t wanneer er
zelden content wordt gewijzigd.

Mediamap
Blader naar een bestaande directory op de lokale computer of een computer in het netwerk. In deze
directory bevinden zich de editiebestanden, rotorbestanden, afbeeldingen, video-filmpjes, templates
en losse pagina's,  normaal is dit C:\Phecap\PHeCast\MediaSource\.
Op deze wijze is het mogelijk om met meerdere editstations, binnen het netwerk, te werken die van
dezelfde media gebruik maken.
Indien men van directory wisselt dan dient men handmatig de betreffende bestanden van de oude
locatie naar de nieuwe locatie te kopiëren.
Het betreft de subdirectories Editions, Rotors, Avis, Images, Templates. 

Geluidskaart
Selecteer hier de geluidskaart voor de rotor preview, demo en editor preview.

Rotor automatisch opslaan voor zenden editie 
Geef aan of de rotor automatisch moet worden opgeslagen voordat de editie wordt verzonden naar de
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player.

Melding tonen met vraag om video te converteren
Als er een video wordt geselecteerd voor uitzending, zowel in de editietabel als in de pagina-editor,
dan wordt er gevraagd of deze moet worden geconverteerd naar een lagere resolutie en/of bitrate
wanneer deze onnodig hoog zijn.
Er kan hier worden aangegeven om deze vraag niet meer te stellen. 

Open videobestand Windows 10 stijl
Standaard wordt het scherm waarmee men videobestanden selecteert getoond in de klassieke stijl
met helpknop.
De Windows 10 stijl heeft geen helpknop maar er kan wel een voorbeeld worden getoond.

Uurblokken met verschillende kleuren
Standaard hebben de uurblokken een vaste kleur in de editieweektabel. 
Vink aan indien ieder uurblok met een unieke kleur moet worden weergegeven. 

In uitzending periode standaard aantal dagen
Vaak wordt een aantal dagen aangegeven dat een pagina met een nieuwsbericht moet worden
uitgezonden, hier kan het standaard aantal dagen worden aangegeven.

Toon tekst onder thumbnails
Alleen paginanummer
Tekst van geselecteerde cel van pagina, zie ook: Cel-eigenschappen 
Titel van pagina-eigenschappen, zie ook: Pagina-eigenschappen algemeen

Als "Over 2 regels" is aangevinkt dan verschijnt het paginanummer op de bovenste regel en de tekst
eronder. Op deze manier kan een langere tekst worden getoond.

Beheerderswachtwoord [beheerder]

Wijzig het beheerderswachtwoord.

1.9.2 Configuratie downloaden

Als er meer dan één player in gebruik is selecteer dan de gewenste player anders wordt direct de
configuratie van de  player gedownload. 

De instellingen zoals die op de player bevinden zijn nodig om de lettertypen te kunnen selecteren
voor RSS-feedpagina's en pagina's op de Windowscomputer op de juiste wijze als voorbeeld te
kunnen weergeven.    
Dit geldt voor de juiste weergave van RSS-feedpagina's, weerpagina, lichtkrant, zenderlogo, klok en
datum.

Het downloaden van de configuratie is alleen nodig als de configuratie op de player anders is dan die
op de lokale computer. 

Als een contentgebruiker voor de eerste keer, nadat het programma is gestart, verbinding maakt met
de player wordt er automatisch gecontroleerd of er een nieuwe versie van de configuratie op de
player aanwezig is. Deze kan dan meteen worden gedownload. 
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1.9.3 Configuratie wijzigen

Algemeen

De configuratie heeft ook invloed op de preview van de pagina's op de edit-pc, zoals de weergave van
de lichtkrant en klok, Men kan op de edit-pc de wijzigingen beoordelen voordat deze worden
geüpload naar de player.
Na te zijn geüpload hebben ze pas effect op de uitzending.

  

Modus

Uitzendmodus

Standaard 576i 4:3 PAL Composite  
Dit is de klassieke analoge PAL-weergave. 

Breedbeeld 576i 16:9 PAL Composite letterbox
Dit is de analoge breedbeeld weergave, het z.g. letterboxformaat. Effectief worden er 432 beeldlijnen
gebruikt en deze worden op een breedbeeld TV-toestel opgeblazen naar 576 lijnen. Op een 4:3
toestel worden er boven en onder zwarte balken getoond. Dit is de instelling zoals die ook door
analoge TV-zenders werd toegepast. 

Breedbeeld 576i DVD 16:9 PAL Composite anamorf
Dit is de analoge breedbeeld weergave zoals die door DVD-spelers wordt afgespeeld, het z.g.
anamorf formaat. Op een breedbeeld TV wordt dit beeldvullend in de juiste verhoudingen
weergegeven. Op een 4:3 toestel wordt het eveneens beeldvullend weergegeven echter het beeld is
verticaal uitgerekt.

Let op:
Analoge video (PAL) wordt niet meer ondersteund op players geleverd vanaf 1-1-2022.

Breedbeeld 576i Digitaal HDMI
Dit is de standaard digitale weergave, 720 x 576 pixels interlaced.
Deze modus wordt ook gebruikt door de meeste providers om standaard digitale tv uit te zenden.

Breedbeeld 576p Digitaal HDMI
SD 720 x 576 pixels progressive.

Breedbeeld 720p Digitaal HDMI
HD 1280 x 720 pixels progressive.
Deze modus wordt steeds meer gebruikt door lokale omroepen voor hd-tv.

Breedbeeld 1080i Digitaal HDMI
Full HD 1920 x 1080 pixels interlaced.
Deze modus wordt ook gebruikt door de diverse providers voor hd-tv.

Breedbeeld 1080p Digitaal HDMI
Full HD 1920 x 1080 pixels progressive.

Zie ook: Wijzig uitzendmodus van SD (576i) naar HD (720p of 1080i)

Colorspace
Er zijn 5 colorspace opties:

Standaard (begrensd voor CEA, volledig voor DMT)
RGB (begrensd 16-235)
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RGB (volledig  0-255)
YCbCr 4:4:4 (begrensd Y=16-235)
YCbCr 4:4:4 (volledig Y=0-255)

Standaard wil zeggen dat de output zich automatisch aanpast aan de eigenschappen van de
aangesloten tv (begrensd CEA) of monitor (volledig DMT) en is altijd RGB. 
Begrensd wil zeggen dat de kleurwaarden tussen 16 en 235 liggen, dit kan resulteren in een minder
contrastrijk beeld.
Volledig wil zeggen dat de waarden per kleur de maximale 8 bits waarden kunnen hebben dus van 0
t/m 255.   

Let op:
Indien een andere uitzendmodus wordt gekozen dan zal ook de lay-out van de pagina's aangepast
moeten worden.
Ga naar "Rotormenu => Converteren naar een andere uitzendmodus".
Analoog en digitaal kunnen niet gelijk tijdig worden gebruik t.
Indien de HDMI-uitgang is aangesloten dan komt er geen analoog signaal uit de BNC-
videoconnector.

Player audio

Er zijn drie mogelijkheden om achtergrondgeluid toe te voegen aan de kabelkrant:

1: Internetradio
De player kan een internetradiostation weergeven als achtergrondgeluid bij de kabelkrant, uiteraard
is dit alleen mogelijk als de player met het internet is verbonden. Vink "Internetradio" aan als de
player een internetradiostation moet weergeven. Vul eerst tenminste één radiostation in "Beheer
stationslijst". URL's kunnen via onderstaande link worden gevonden op het internet.
https://www.hendrikjansen.nl/henk/streaming.html

2: USB-audiokaart
Indien een geschikte usb-audiokaart is aangesloten dan kan er een analoge geluidsbron worden
weergegeven als achtergrondgeluid.
Vink aan usb-audio of MPD-usb-audio.

Deze usb-audiokaart werkt goed met de player: Behringer U-CONTROL UCA202 USB-geluidskaart.

3: Schakelsignaal
Via de schakeluitgang van de player kan er een externe audiobron worden geschakeld.

https://www.hendrikjansen.nl/henk/streaming.html
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Pin 7 is continu laag bij achtergrondgeluid.
Pin 8 is 1/2 sec. laag bij in- en uitschakelen achtergrondgeluid.
Schakeluitgang player. Pin 1 en pin 6 = massa. Pin 7,8 schakelen tussen 0 en 5V.

Audio-uitgang
Er kan gekozen worden voor analoog of digitaal via HDMI. 
Ook kan hier het niveau van het achtergrondgeluid worden ingesteld, normaal is dit 0 dB.

Gebruikersmodus

Één gebruiker.....
Selecteer dit Indien slechts één gebruiker altijd vanaf dezelfde computer werkt. 

Meerdere gebruikers ....
Selecteer dit als het systeem door meerdere gebruikers vanaf meerdere locaties wordt bediend.
In dit geval worden tegelijk met een upload van de content naar de player ook de bronbestanden,
zoals de  editie, rotors en afbeeldingen, geüpload naar de player.  Een andere gebruiker kan dan de
bronbestanden weer downloaden van de player om deze verder te bewerken.

Eenheden, Klok & datum

Eenheden schermposities
De positie van de klok, datum/tijd, lichtkrant,en zenderlogo kan worden aan gegeven in procenten of
in pixels.
De verticale positie van klok, datum/tijd en lichtkrant geeft de onderkant van de tekst aan. Dus bij
100% of het maximale aantal pixels staan deze helemaal onderaan het beeld. 
Bij het zenderlogo geeft de positie de bovenkant aan.

Modus Pixels horizontaal Pixels verticaal

576i, 576p 0 - 1023 0 - 575

720p 0 - 1279 0 - 719

1080i 0 - 1919 0 - 1079

Klok en Datum / tijd
Bepaal de positie, en font-eigenschappen, voor zover van toepassing, van de klok en datum.
Bij de optie datum is het ook mogelijk om de tijd te tonen, voorbeeld: "do 17 september 10:23"
Doordat er ook nog een aparte klok is kan men op de ene positie op de pagina de tijd weergeven en
op een andere positie de datum.

Klik op de knop "Voorbeeld" om de positie en fonteigenschappen van de klok en datum te
controleren.

Let op:
Zorg dat de huidige configuratie is gedownload van de player zodat alle gebruikers van dezelfde
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instellingen gebruik  kunnen maken.

Lichtkrant / ondertitels & Logo

Bepaal de positie, en font-eigenschappen en transparantie van de tekstregels en de positie van het
zenderlogo.

Lichtkrant
Indien "Lichtkrant" is geselecteerd dan loopt de tekst van rechts naar links over het beeld.
De snelheid geeft het aantal pixels aan dat de tekst per field opschuift. 

Stopt direct als op pagina niet is toegestaan
Als aangevinkt dan stopt de lichtkrant onmiddellijk op een pagina waarop de lichtkrant niet is
toegestaan, niet aangevinkt betekent dat de huidige tekstregel wordt afgemaakt.

Ondertitels
Indien "Ondertitels" is geselecteerd dan worden de tekstregels één voor één getoond.

Zenderlogo
Bepaal de positie van het zenderlogo op de pagina.

Klik op de knop "Voorbeeld" om de positie en fonteigenschappen van de lichtkrant/ondertitels en
zenderlogo te controleren.

Let op:
Zorg dat de huidige configuratie is gedownload van de player zodat alle gebruikers van dezelfde
instellingen gebruik  kunnen maken.

Wifi & RSS-feeds

Wifi
Zorg ervoor dat een geschikte wifi-dongle in een usb-ingang is geplaatst.
Vul de wifi identificatie en het wachtwoord in.
Deze kunnen via een vaste netwerkverbinding of via de usb-geheugenstick worden ingevoerd.
In beide gevallen dient de player een keer extra opnieuw te worden gestart voordat de wifi-verbinding
kan worden gebruikt.  

RSS-feeds
RSS-playerfeeds zijn feeds die zich bevinden op de website van de player zelf.
Deze feeds kunnen worden bewerkt met behulp van de RSS-playerfeededitor welke zich eveneens
op de website van de player bevindt. Iedereen met een PC, laptop, tablet of smartphone kan via het
internet de feed bewerken.
Vul de namen en gebruikers van de RSS-feeds in.

Standaardinstellingen

Standaardinstellingen voor nieuwe pagina's
Er kan worden aangegeven dat bij een nieuwe pagina de klok, datum enz. standaard aan moeten
staan.
Selecteer de kleur voor de pagina-achtergrond en cel-achtergrond wanneer een nieuwe pagina wordt
aangemaakt.

Standaardinstellingen voor nieuwe cellen
Geef hier aan wat de eigenschappen zijn van een nieuw gecreëerde cel, zoals lettertype en
lettereigenschappen. Ook kan worden aangegeven of het een RTF-edit-cel zal zijn.
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Diversen 
Het voorkeurs-geluidsniveau kan hier ingesteld worden.

TV-kader
Met het tv-kader geeft aan wat het zichtbare deel van de pagina is voor de meeste tv-toestellen,
zodat met tijdens het bewerken van een pagina kan voorkomen dat er tekst buiten het zichtbare deel
valt. Men kan de breedte tot de beeldrand afzonderlijk horizontaal en verticaal in pixels aangeven. 

Lettertypen
Windows bevat zeer veel lettertypen, slechts enkele lettertypen worden gebruikt in de kabelkrant.
Hier kan een lijst worden samengesteld met de lettertypen die het meest worden gebruikt.
In de pagina-editor - cel-eigenschappen kan men kiezen om alleen de voorkeurslettertypen te zien.

Let op:
Zorg dat de huidige configuratie is gedownload van de player zodat alle gebruikers van dezelfde
instellingen gebruik  kunnen maken.

Webserver 

De player heeft een ingebouwde webserver, hiermee kunnen de kabelkrantpagina's via het internet
worden getoond.
Er zijn echter beperkingen: er kunnen alleen statische pagina's getoond worden en dus geen RSS-
pagina's, weerpagina's en videofilms. 
Geef hier aan of en hoe ze getoond dienen te worden.
Indien de afmetingen van de pagina zijn gewijzigd dan wordt dit pas zichtbaar nadat er één of meer
pagina's zijn gewijzigd en geüpload naar de player.

Schakeling

Via de DB-9 connector aan de achterzijde van de player kan een externe video-omschakelaar
worden aangestuurd. 
In de Editie-weektabel kan een andere bron worden ingevoerd op dezelfde wijze als een videofilm of
een live stream.
  
Er zijn twee opties:

Optie 1
Via TTL-outputs (pinnen 7,8 en 9) kunnen 3 externe videobronnen worden geselecteerd. 

Optie 2
Via RS-232 kan een Kramer videoschakelaar worden aangestuurd met het 2000 protocol.

Let op: 
Om optie 2 te kunnen gebruiken is een RS-232 module benodigd welke wordt ingebouwd in de
player. Deze kan ook nog achteraf worden ingebouwd. Optie 1 komt dan te vervallen.Verder kan
deze optie vooralsnog alleen worden ingebouwd in players met processorbord "Pi 3 Model B Plus"
en besturingssysteem "GNU/Linux 10 (buster)". 

Schakeling naar een andere videobron 
Indien men een externe videobron gebruikt selecteer dan de beschikbare optie "GPIO TTL" of "RS-
232" serieel.

GPIO TTL via DB-9 connector
Vink "Beschikbaar" aan bij de pinnen die beschikbaar zijn en waar een videoschakelaar op is
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aangesloten.
Let op: Als op tabblad "Modus" bij achtergrondgeluid de audioschakelaar is geselecteerd dan kan
alleen nog pin 9 worden gebruik t om een externe videobron te schakelen.  
Als "Aan=5V" is aangevinkt dan is externe videobron aan als de spanning op de pin 5V bedraagt en
bij 0V uit. 
Als niet aangevinkt dan werkt het andersom.
Vul bij "Omschrijving" de naam in van de videobron.

RS-232 via DB-9 connector
Selecteer bij "Player" de input waar de player op is aangesloten.
Vul bij "Code" de hex-codes in volgens het protocol 2000 van Kramer of SIS protocol van Extron
zoals beschreven in de handleidingen van Kramer en Extron. 
Als een code niet wordt gebruikt vul dan "00" in, bij Extron worden twee codes gebruikt en bij
Kramer alle vier.
Met de standaardcodes-knoppen kunnen de codes worden ingesteld voor de Kramer of Extron.
Vul bij "Omschrijving" de naam in van de videobron.

ASCII tabel voor Extron codes, voorbeeld input 3 wordt: 3!  = 33-21-00-00  (met twee ongebruikte
codes).

Diversen

Editieweektabellen
Een editie bestaat uit een of meer weektabellen. 
In een weektabel kunnen per dag en op iedere gewenste tijd een event worden aangemaakt. Zie voor
meer informatie: Editieweektabel
Vink aan "Gebruik meer dan één weektabel in editie" indien men meerdere weektabellen in een
editie wil gebruiken.
Zie ook: Overschakelen naar multi-weektabelmodus

Videostreaming
Er kunnen kleine verschillen zijn in de streamingtechniek van de player.
Bij streaming via fifo is meestal het geluid beter lipsynchroon.
Bij streaming zonder fifo is meestal de verbinding met de server iets betrouwbaarder.
 

 



Kabelkrantprogramma handleiding42

PHecap (C) 1995-2023

1.9.4 Configuratie uploaden

Als er meer dan één player in gebruik is selecteer dan de gewenste player anders wordt direct de
configuratie naar de player geüpload. 

Upload zenderlogo
Upload het gecreëerde zenderlogo.
Zie ook: Zenderlogo  

Upload youtube-dl
Vink aan om de laatste versie van youtube-dl naar de player te uploaden.
Dit is alleen nodig indien gebruik word gemaakt van YouTube live streams.

1.9.5 Configuratie converteren naar andere uitzendmodus

Converteren naar een andere uitzendmodus [beheerder]

Als de uitzendmodus is gewijzigd, b.v. van 576i naar 720p, dan kloppen de posities en afmetingen
van de klok, lichtkrant en logo niet meer, ook de grootte van de gebruikte lettertypen is niet meer
correct. 
Na het converteren van de configuratie zijn de afmetingen en de posities weer overeenkomstig de
nieuwe uitzendmodus.

1.9.6 Players/contentgebruikers [beheerder]

De beheerder kan players en contentgebruikers aanmaken. Daarvoor dient de beheerder te

beschikken over het beheerders- en contentwachtwoord.

Players
Maak een nieuwe player aan of wijzig of verwijder een bestaande player.

Let op:
Maak alleen een nieuwe player aan als men vanaf deze pc meerdere players op verschillende
locaties moet kunnen beheren.
In de meeste gevallen is er slechts één player.

Zie: Player [beheerder] 

Contentgebruikers
Maak een nieuwe gebruiker aan of wijzig of verwijder een bestaande gebruiker.
Afhankelijk van de snelheid van de verbinding kan het tot enkele tientallen seconden duren voordat
de wijzigingen zichtbaar zijn in de tabel contentgebruikers.
Voor iedere gebruiker kan een gebruikers-ID en een wachtwoord aangemaakt worden.

Zie:contentgebruiker [beheerder] 

De beheerder stelt gebruikers-ID's en bijbehorende wachtwoorden beschikbaar aan de betreffende
gebruikers.

Let op:
Zowel gebruikers-ID en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.



Programma 43

PHecap (C) 1995-2023

Test
Selecteer een contentgebruiker in de tabel en klik op de testknop. 

Toon en print inloggegevens van gebruiker
Er wordt een formulier getoond met de inloggegevens van de geselecteerde contentgebruiker.
Het formulier is voorzien van een handleiding voor de gebruiker hoe de inloggegevens dienen te
worden ingevoerd in het programma.
Het formulier kan worden afgedrukt op een A4 of kan worden opgeslagen als een PDF-document
indien er een PDF-printer is geselecteerd.
Microsoft Windows 10 is standaard voorzien van een PDF-printer "Microsoft Print to PDF".

Het is dan de bedoeling dat de beheerder het formulier uitreikt aan of mailt naar de betreffende
gebruiker.  

Zie ook: PHeCast gebruikers aanmaken en voor aanvullende informatie de handleiding van de player.

1.9.6.1 Player [beheerder]

FTP-verbinding
  
Playernaam
Vul een willekeurige naam in voor de PHeCast-player. 
Indien men meerdere players beheert kan men b.v. de naam van de locatie van de player invullen.

FTP-Hostnaam
Indien men alleen de player benadert binnen een lokaal netwerk  kan hier de hostnaam
"PheCastPlayer" invullen. 
Als de player via het internet bereikbaar moet zijn vul dan het IP-adres in.

FTP-poort
Het standaard poortadres is 21, echter indien er meerdere FTP-servers binnen het zelfde lokale
netwerk actief zijn kan het nodig zijn om een ander poortadres te gebruiken.

Passieve modus
Vink "Passieve modus" aan, dit blijkt in de praktijk het beste te werken.

Gebruik proxy en Proxy-server
De player kan ook vie een proxy-server worden benaderd.
Vink in dat geval "Gebruik proxy" aan en vul de proxy gegevens in. 

Beheerder
  
Vul het beheerders- en contentwachtwoord in en test de verbinding voor beide wachtwoorden.
Deze wachtwoorden vindt u in de meegeleverde documentatie van de player.
Het is verstandig om deze wachtwoorden te wijzigen, dit kan in het Linux-systeem.
Zie hiervoor ook de meegeleverde documentatie.

Contentgebruiker
 
Een beheerder kan uiteraard ook contentgebruiker zijn.
De beheerder kan hier zijn Gebruikers-ID en wachtwoord invullen en de verbinding testen.
De contentgebruiker moet wel eerst zijn aangemaakt. 
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Als dit nog niet is gedaan ga dan naar menu "Extra > Player/contentgebruiker".  

Let op:
Zowel gebruikers-ID en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

Zie ook: PHeCast gebruikers aanmaken en voor aanvullende informatie de handleiding van de player.

1.9.6.2 contentgebruiker [beheerder]

Vul het Gebruikers-ID en wachtwoord in voor een contentgebruiker en klik op "OK".
Na enkele ogenblikken verschijnt de nieuw aangemaakte of gewijzigde gebruiker in de tabel.

Let op:
Zowel gebruikers-ID en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

Test
Selecteer een contentgebruiker in de tabel en klik op de testknop. 

Zie ook: PHeCast gebruikers aanmaken en voor aanvullende informatie de handleiding van de player.

1.9.7 Players/contentgebruikers

Players

De contentgebruiker kan een player aanmaken of wijzigen voor de verbinding met de PHeCast-
player.

Zie: Player

Vul de FTP-gegevens in en het gebruikers-ID en het wachtwoord welke men heeft ontvangen van de
beheerder.

Indien er meerdere gebruikers op dezelfde computer werken, maak dan voor iedere gebruiker een
player aan.

Let op:
Zowel gebruikers-ID en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

Zie ook: PHeCast gebruikers aanmaken en voor aanvullende informatie de handleiding van de player.

1.9.7.1 Player

FTP-verbinding en Contentgebruiker

Vul bij FTP-verbinding en Contentgebruiker alle gegevens in die u van de beheerder heeft ontvangen.

Let op:
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Zowel gebruikers-ID en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

Zie ook: PHeCast gebruikers aanmaken en voor aanvullende informatie de handleiding van de player.

1.9.8 Zenderlogo

Het zenderlogo wordt getoond op de kabelkrant en is altijd zichtbaar, zowel op pagina's als tijdens
videofilms.

Logo ontwerpen

Ontwerp met een willekeurig tekenprogramma een logo met het juiste aantal pixels, b.v. 50 x 50
pixels. 
Afhankelijk van de gekozen uitzendmodus bestaat het beeld uit  720x576, 1280x720 0f 1920x1080
pixels. 

Sla het logobestand op als een bmp, ppg, png, gif of tiff bestand.

Houdt er rekening mee dat het beeld bij 576i verticaal wordt ingedrukt op de TV. Dit betekent dat het
de hoogte van het logo, afhankelijk van de uitzendmodus, een aantal procenten groter moet zijn
zodat het in de juiste verhoudingen op de TV wordt weergegeven. Om een logo met de juiste
verhoudingen weer te geven dienen de onderstaande percentages te worden gebruikt.

Standaard 576i 4:3 PAL Composite  en Breedbeeld 576i 16:9 PAL Composite letterbox: 6,7%, 
Om een logo, met een breedte van 50 pixels, als vierkant weer te geven moet de hoogte 1,07 x 50 =
53,5,  afgerond 53 pixels bedragen.

Breedbeeld DVD 16:9 PAL Composite anamorf en Breedbeeld 576i Digitaal HDMI: 42%
Om een logo, met een breedte van 50 pixels, als vierkant weer te geven moet de hoogte 1,42 x 50 =
71 pixels bedragen.

Om het logo bij breedbeeld 720p en 1080i/p weer te geven behoeft geen correctie te worden
toegepast, dus breedte en hoogte blijven 50 x 50 pixels.  

Logo selecteren en bewerken

Open het logobestand, als het bestand zich bevindt op een andere locatie dan wordt het gekopieerd
naar "C:\PHecap\PHeCast\MediaSource\logos\".

De transparantie van de voorgrond en de achtergrond kunnen afzonderlijk worden ingesteld.
De achtergrond wordt bepaald door het pixel links boven, dus alle pixels met dezelfde kleur als het
pixel links boven wordt als achtergrond beschouwd. De overige pixels worden beschouwd als
voorgrond.
De waarde 0 is niet transparant en is het beeld achter het logo niet zichtbaar.
De waarde 100 is volledig transparant en is het logo niet zichtbaar. 

Klik op "OK" als het logo naar wens is. Er wordt nu een bestand gecreëerd "logo.raw", dit is
geschikt om te uploaden naar de player.
Tevens wordt er een bmp-bestand "logo.bmp" gecreëerd in de map  "C:\PHecap\PHeCast
\MediaSource\logos\". Dit kan eventueel op dezelfde wijze worden bewerkt als het originele bestand.

Uploaden van het logo naar de player
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Ga naar menu "Extra => Configuratie uploaden". 
Vink aan "Upload zenderlogo".   

1.9.9 Videobestanden converteren

In principe kunnen alle video-resoluties t/m 1080p worden vertoond door de player maar vaak hebben
videofilms een onnodig hoge resolutie en/of bitrate of oudere formaten zoals mpeg2.

De beste kwaliteit verkrijgt men als de video is opgenomen met een beeldfrequentie van 50Hz, b.v.
1080p50. Dit geeft vooral bij beweging het meest vloeiende beeld. Opnamen gemaakt met 25Hz
beeldfrequentie geeft een meer schokkerig beeld bij bewegingen. 

Door deze videobestanden te converteren worden deze veel kleiner zodat het verzenden naar de
player minder tijd kost en het vertonen minder vergt van de player hardware.

Met de in het programma ingebouwde converter worden alle aangeboden formaten omgezet naar
mp4 (H264) zodat ze geschikt worden voor de gebruikte uitzendmodus. Indien de resolutie van de
originele videofilm lager is dan de uitzendmodus wordt er niet opgeschaald, dit wordt namelijk door
de player zelf gedaan tijdens de uitzending.

Afhankelijk van de beeldfrequentie van de originele videofilm wordt er geconverteerd naar een
beeldfrequentie van 25 of 50 Hz en altijd in de progressive modus ook al wordt er interlaced
uitgezonden. De player zelf zorgt ervoor dat er wordt uitgezonden in de juiste modus.  

De naam van geselecteerde videobestand wordt afhankelijk van de gebruikte modus voorzien van een
toevoeging 576p50, 576p25, 720p50, 720p25, 1080p50 of 1080p25 en krijgt altijd de extensie mp4.
Voorbeeld: DemoVideo.mpg wordt DemoVideo-720p50.mp4 

Conversie-
tabel 

Converteren naar uitzendmodus

 576i / 576p 720p 1080i

Originele
video

Bitrate maximaal

4Gb 6Gb 10Gb

576p25 576p25 576p25 576p25

576p50 576p50 576p50 576p50

720p25 576p25 720p25 720p25

720p50 576p50 720p50 720p50

1080p25 576p25 720p25 1080p25

1080p50 576p50 720p50 1080p50

4k25 576p25 720p25 1080p25

4k50 576p50 720p50 1080p50

Ongeacht de locatie van het oorspronkelijke videobestand worden geconverteerde bestanden altijd
geschreven naar de map  "C:\PHecap\PHeCast\MediaSource\avis\". Op deze wijze worden tevens
de videobestanden geïmporteerd.

Videobestanden, welke reeds aanwezig zijn in de map "C:\PHecap\PHeCast\MediaSource\avis\",
kunnen ook worden geconverteerd. Het oorspronkelijke bestand blijft ongewijzigd aanwezig. 

Het converteren van videobestanden kost afhankelijk van het formaat en grootte van het bestand en
de snelheid van de computer van minder dan een minuut tot tientallen minuten. Als het te lang duurt
kan het converteren worden afgebroken door op "Annuleren" te drukken.
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Indien voor de content een usb-stick, geformatteerd als FAT32 ,wordt gebruikt dan mag het
videobestand niet groter zijn dan 4GB.

Indien een verticaal opgenomen video niet goed wordt weergegeven met de voorbeeld functie van het
programma kies dan voor toch converteren.
Deze videobestanden, meestal afkomstig van smartphones, worden op de player wel juist
weergegeven.  

Opmerking:
Indien men met videobestanden werk t groter dan 4GB k ies dan voor "NTFS" als bestandssysteem.
Dit is alleen mogelijk  als er een k leine aanpassing is gedaan op de bestaande players. Neem
hiervoor contact op met PHecap.
Er kan na deze aanpassing ook een externe harddisk  worden gebruik t.
Players geleverd vanaf 1 januari 2022 zijn reeds aangepast. 

1.9.10 Video downloaden van YouTube, FaceBook, Twitter of Vimeo

Voer de URL in, met begintekst zoals aangegeven in onderstaande tabel. 

 Website  URL begint met

 YouTube  https://www.youtube.com/watch  of  https://youtu.be

 FaceBook  https://www.facebook.com/  of  https://fb.watch/

 Twitter  https://twitter.com/

 Vimeo  https://vimeo.com/ 

Het bestand wordt gedownload naar de map waar ook de overige videobestanden zich bevinden. Het
bestand kan vervolgens op dezelfde wijze worden toegepast als de andere videobestanden. 
Met de knop "Stop download" kan het downloaden worden onderbroken. Het gedeelte van het
bestand, dat reeds werd gedownload, zal worden verwijderd.

Let op:
Er kunnen geen live streams worden gedownload.

Om bestanden van websites te kunnen downloaden wordt gebruikgemaakt van een extern
programma YouTube-dl.exe.
Dit makers van dit programma zijn door YouTube en andere auteursgerechtigden aangeklaagd en
een tijd ontoegankelijk geweest. Uiteindelijk hebben de makers de rechtzaak gewonnen en is het nu
weer te downloaden en er wordt ook weer aan doorontwikkeld. Zie ook https://youtube-dl.org 
Het kan betekenen dat websites wijzigingen aanbrengt zodat dit programma niet meer werkt maar
de ontwikkelaars zullen er alles aan doen om het weer werkend te krijgen. 

1.9.11 Web-videostreams

Een web-videostream, van bijvoorbeeld van een videocamera, kan worden getoond in een kader op

https://www.youtube.com/watch
https://www.facebook.com/
https://vimeo.com/ 
https://youtube-dl.org
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één of meer pagina's.
De eigenschappen van de web-videostream behoeven slechts éénmaal te worden geconfigureerd
voor gebruik op meerdere pagina's. Als de eigenschappen zoals de positie van het kader of de url
worden gewijzigd dan geldt dit voor alle pagina's waar deze web-videostream wordt getoond. 

Men kan de pagina's van de huidige rotor bekijken in het scherm waar de eigenschappen, zoals ket

kader, zodat er kan worden beoordeeld of het kader op de juiste positie staat. Er kan met  en

 worden gebladerd door de pagina's.

Met de toetsen Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up en Shift+Down kan de positie van het kader tot op
de pixel nauwkeurig worden bepaald.
Met de toetsen Ctrl+Left, Ctrl+Right, Ctrl+Up en Ctrl+Down kunnen de afmetingen van het kader tot
op de pixel nauwkeurig worden bepaald.

Bij de Pagina-eigenschappen algemeen  kan worden aangegeven of en welke web-videostream op de
pagina wordt getoond.

Let op: 
Er kunnen geen YouTube streams worden getoond.

1.9.12 Uurblokken

Algemeen

Een uurblok bevat de content, bestaande uit een of meer video's, welke binnen een uur passen. 
Tussen de video's draait minimaal de huidige rotor. De rotortijd wordt automatisch verdeeld tussen
de video's.
Er kunnen meerdere uurblokken worden aangemaakt met een unieke naam.
In de editieweektabel kunnen deze uurblokken worden ingevoegd. 

Indien uurblokken worden gewijzigd of verwijderd dan wordt dit automatisch aangepast in de
editieweektabel.
Dus als een uurblok op meerdere tijden is ingevuld in de editieweektabel dan behoeft men slecht op
één plaats wijzigingen aan te brengen.

Zie ook Werken met uurblokken.

 

1.9.13 Sjablonen

Algemeen
Een sjabloon is eigenlijk een opgeslagen losse pagina. Deze kan worden bewerkt met de
sjablooneditor. 
De sjablooneditor werkt hetzelfde als de pagina-editor, wel zijn er enkele functies, die niet relevant
zijn voor een sjabloon, niet beschikbaar in de sjablooneditor . 
Met het sjabloon wordt tevens een png-afbeelding opgeslagen. Deze afbeelding kan vervolgens als
achtergrondafbeelding worden gebruikt bij de pagina's.
Omdat het sjabloon een opgeslagen pagina is kan deze op ieder moment worden aangepast zodat
alle pagina's, die dit sjabloon gebruiken, automatisch van de aangepaste achtergrond worden
voorzien.
Het sjabloon wordt opgeslagen in de map "templates" met de extensie ".tpl" samen met het png-
afbeelding met dezelfde naam en met de extensie ".png".

Sjabloon nieuw
Vul de naam in voor het nieuwe sjabloon.
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De sjablooneditor opent met een leeg sjabloon met dezelfde eigenschappen van een nieuwe pagina.

Sjabloon wijzigen
Selecteer een bestaand sjabloon.
De sjablooneditor opent met het geselecteerde sjabloon.

Sjabloon opslaan als...
Selecteer een bestaand sjabloon.
Na afsluiten van de sjablooneditor wordt gevraagd de nieuwe naam in te vullen.

Sjabloon verwijderen
Selecteer het te verwijderen sjabloon.
Er wordt gecontroleerd of het sjabloon in gebruik is in de huidige editie en er wordt gevraagd om een
bevestiging.
 

 

1.9.13.1 Sjablooneditor

Algemeen

Het sjabloon bestaat uit een achtergrond met daarop een of meer cellen (max. 25). Men kan de
achtergrond een kleur geven of men kan de achtergrond van een afbeelding voorzien. Een cel kan
eveneens een kleur of een afbeelding bevatten.  

Editor sluiten  
Editor sluiten en terug naar hoofdmenu. Er wordt eerst gevraagd of de aangebrachte wijzigingen
bewaard dienen te worden. 

Achtergrondafbeelding  
Kies een achtergrondafbeelding, dit kan ook een behangetje zijn. Zie: Openen afbeelding  

Achtergrondkleur  
Kies de gewenste achtergrondkleur.  Zie ook: Kleurkeuze 

Cel nieuw  
Klik op de knop, de knop is nu ingedrukt. Verplaats de muis-cursor naar de plaats op de pagina
waar de nieuwe cel moet komen en klik daarna op de linker muisknop. De nieuwe cel staat nu op de
pagina. En de knop is niet meer ingedrukt.

Cel verwijderen  
Selecteer een cel en klik daarna op deze knop. Er wordt eerst om een bevestiging gevraagd waarna
de cel wordt verwijderd.

Cel bewerken  
Selecteer de cel die men wil bewerken en klik daarna op deze knop. Als het een normale cel is dan
komt de cel in de edit-mode en kan de tekst van de cel worden gewijzigd.

Cel-eigenschappen  
Het lettertype, letterkleur, achtergrondkleur enz. kunnen worden gekozen. Zie: Cel-eigenschappen 



Kabelkrantprogramma handleiding50

PHecap (C) 1995-2023

Cel-afbeelding  
Kies een afbeelding voor de geselecteerde cel. Zie: Openen afbeelding

Cel-afmetingen wijzigen en cel verplaatsen
De afmetingen van de cel kunnen worden gewijzigd door, nadat de cel is geselecteerd, te klikken op
één van de gele blokjes en vervolgens met de muis het blokje verslepen.
De gehele cel kan worden verplaatst door ergens op de cel de klikken en deze met de muis
verslepen. Het verplaatsen gebeurt in stapjes van 8 pixels. Om de cel met stapjes van één pixel te
verplaatsen houd dan de Ctrl-toets ingedrukt en verplaats vervolgens de cel met één van de
pijltjestoetsen in de gewenste richting.

Voorbeeld  
Men ziet de pagina zonder de kaders om de cellen en ook de videofilm speelt af. nogmaals op deze
knop klikken stopt de videofilm en plaatst de pagina weer in de editmodus.

Achtergrondmenu

Afbeelding 
Kies een achtergrondafbeelding, dit kan ook een behangetje zijn. Zie: Openen afbeelding  

Kleur
Kies de gewenste achtergrondkleur.  Zie ook: Kleurkeuze 

Celmenu

Eigenschappen zie: Cel-eigenschappen

Cel kopiëren 
De geselecteerde cel wordt gekopieerd naar een tijdelijke buffer.

Cel plakken
De gekopieerde cel kan worden geplakt op deze pagina of op een willekeurige andere pagina.

Voor de overige items zie de uitleg aan het begin van deze pagina.

Beeldmenu

TV-kader klok / nummering
Men kan het TV-kader aan of afzetten. Het TV-kader geeft de begrenzing weer van het zichtbare deel
van het gemiddelde TV-beeld. 
Ook ziet men de pagina-nummering en de klok indien deze voor deze pagina zijn aangezet . 
Men kan dan rekening houden met de positie van de cellen. 

Het gebruik van de rechtermuisknop
Veel van de bovengenoemde functies kunnen ook uitgevoerd worden door op de rechtermuisknop te
drukken, er verschijnt dan een z.g. pop-up menu.

1.9.13.2 Cel-eigenschappen

Algemeen
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De eigenschappen van een cel kunnen hier worden bepaald, zoal het lettertype, kleur, transparantie
enz.
Deze eigenschappen gelden dan voor de gehele tekst van de cel behalve bij gebruik van de RTF-
teksteditor. 
Bij sommige eigenschappen staat "niet bij RTF-tekst" dit betekent dat deze eigenschappen niet voor
de gehele tekst van de cel kunnen worden ingesteld maar wel in de RTF-teksteditor van de cel. Zie 
RTF-teksteditor

Letter

Type (niet bij RTF-tekst)
Er kan een keuze gemaakt worden alle beschikbare Windows lettertypen, in een cel kan slechts
één lettertype gelijktijdig worden gebruikt. 

Door op de knop  te klikken  kan de letterkleur worden gekozen.

Voorkeurslettertypen (niet bij RTF-tekst)
Indien aangevinkt is de keuze van lettertypen beperkt. 
Er kan een lijst van veel gebruikte lettertypen worden aangelegd in het menu Programma-
instellingen.

Grootte (niet bij RTF-tekst)
Kies voor de kabelkrant niet een te kleine letter.

Stijl (niet bij RTF-tekst)
Kies vet, schuin, doorgestreept, onderstreept of een combinatie van genoemde effecten.

Schaduw
Geef de richting en de lengte van de schaduw aan en kies een kleur voor de schaduw.

Door op de knop  te klikken  kan de schaduwkleur worden gekozen.

Contour
De letters kunnen worden voorzien van een contour, ook wel outline genoemd. 

Door op de knop  te klikken  kan de contourkleur worden gekozen. 

Cel

Achtergrond
Kies de achtergrondkleur van de cel of kies voor transparant.
Indien transparant aanstaat dan verschijnen de letters van de cel over de pagina, men ziet dan de
onderliggende cel of de pagina-achtergrond tussen de letters door.

Kader 
De cel kan van een kader worden voorzien in iedere kleur en breedte in pixels.

Cel schaduw
De cel kan van een schaduw worden voorzien waardoor het lijkt alsof de cel vrij komt van de
achtergrond.
Deze schaduw is alleen zichtbaar op de achtergrond en dus niet op onderliggende cellen als de
cellen overlappend zijn. Ook is de schaduw niet zichtbaar in de pagina-editor, uiteraard wel in de
previewmodus.

Cel gefixeerd
Gefixeerd wil zeggen dat de cel afmetingen en positie niet kunnen worden gewijzigd.
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Celtekst gefixeerd
Gefixeerd wil zeggen dat de tekst van de cel niet kan worden gewijzigd.
Pas nadat de cel is gefixeerd kan ook de tekst worden gefixeerd.

Type

Bij de sjablooneditor is alleen celtype "normaal" beschikbaar. 

Normaal
Dit is de standaard tekstcel. Deze cel kan worden voorzien van tekst met of zonder schaduw of
contour. De cel kan één lettertype bevatten met dezelfde grootte, kleur en stijl. De tekst kan links,
gecentreerd of rechts uitgelijnd worden.

Normaal RTF-tekst  
Indien bij de standaard tekstcel ook RTF-tekst is aangevinkt is het mogelijk om binnen een cel
meerdere lettertypen met verschillende afmetingen, kleuren en stijlen te gebruiken. Zie RTF-
teksteditor
Zie voor uitleg van RTF-tekst: Rich Text Format

Tekst

Uitlijning (niet bij RTF-tekst)
Plaats de tekst links of rechts uitgelijnd in de cel of centreer de tekst.  

1.9.14 USB-geheugenstick voorbereiden

Kies een geheugenstick van voldoende grootte. De grootte hangt af van de hoeveelheid content.
Vooral videofilms vergen veel ruimte. 
Een stick van 16 GB is een goede keuze. Ook kan er bij aangepaste players ook een externe
harddisk worden gebruikt. Zie de opmerking hieronder.

Formatteer de geheugenstick op de PC  als volgt:

Ga naar "Deze computer".
Klik met de rechtermuisknop op de juiste verwisselbare schijf, b.v. (E:).
Klik op "Formatteren...".
Selecteer "FAT32" of "NTFS" bij Bestandssyteem. Zie de opmerking hieronder.  
Vul als volumenaam in: PHECAP
Verder alles standaard.
Klik op starten.

Opmerking:
Indien men met videobestanden groter dan 4 GB k ies dan voor "NTFS" als bestandssysteem.
Dit is alleen mogelijk  als er een k leine aanpassing is gedaan op de bestaande players. Neen
hiervoor contact op met PHecap.
Er kan na deze aanpassing ook een externe harddisk  worden gebruik t.
Players geleverd vanaf 1 januari 2022 zijn reeds aangepast. 

Men kan ook alleen de volumenaam wijzigen als volgt:

Ga naar "Deze computer".

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
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Klik met de rechtermuisknop op de juiste verwisselbare schijf, b.v. (E:).
Klik op "Eigenschappen".
Selecteer tabblad "Algemeen".
Wijzig de naam bovenaan in het tabblad.
Klik "OK". 

 

Ga hierna naar menu "Extra > USB-geheugenstick voorbereiden".
Selecteer de zojuist geformatteerde usb-geheugenstick, b.v. PHECAP (G:)

Nu worden de benodigde mappen aangemaakt op de usb-geheugenstick.
Ook kan de beheerder ervoor kiezen om ook meteen de huidige editiecontent naar de usb-
geheugenstick te kopiëren.

Let op:
Zonder geformatteerde usb-geheugenstick  start de player niet op.





Deel

II
Hoe doe je dat?
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2 Hoe doe je dat?

Een rotor met pagina's aanmaken

PHeCast gebruikers aanmaken

Opzetten van RSS-feedpagina's

Opzetten van XML-weerpagina

Opzetten van RSS-playerfeeds

Bewerken van RSS-playerfeeds via internet

Vervangen usb-geheugenstick

Werken met meerdere contentgebruikers

Tonen van een web-videostream in een kader

Wijzig uitzendmodus van SD (576i) naar HD (720p of 1080i)

Werken met uurblokken

Overschakelen naar multi-weektabelmodus

Overschakelen van FAT32 naar NTFS

Problemen verhelpen

2.1 Een rotor met pagina's aanmaken

Hier worden stap voor stap met behulp van opdrachten functies van het kabelkrant programma
uitgelegd. De opdrachten worden steeds voorafgegaan door een punt.

Voorbeeld:

Opdracht.

Volg onderstaande lessen door op de betreffende regel te klikken. Ook kan men van de ene les
rechtstreeks doorgaan met de volgende les.
Met Alt + Tab kan men heen en weer schakelen tussen het help-menu en het programma.
Druk eerst de Alt-toets in, houdt de Alt-toets vast en druk op de Tab-toets, laat de Tab-toets los en
laat dan de Alt-toets los. 

Start programma en hoofdscherm

Pagina met achtergrondafbeelding

Pagina met achtergrondkleur

Plaats een cel op de pagina

Een cel met tekst
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Een cel met afbeelding

Een cel met AVI-bestand (filmpje)

Maak een tweede pagina

Pagina-attributen

Start rotor

2.1.1 Start programma en hoofdscherm

Start het programma door dubbel te klikken op het programma-icoon.

Na dat het programma opgestart is verschijnt het hoofdscherm. Er kunnen een of meer verkleinde
pagina's te zien zijn. 

Klik op "Rotor"  op de menubalk. 

Klik vervolgens op "Nieuw"

Er verschijnt een scherm "Naam nieuwe rotor".

Type de naam:  Testrotor

Klik op: "Opslaan"

Als het goed is zien we nu links boven een rechthoek met daar onder het cijfer "001". Dit is de
verkleinde weergave (thumbnail) van de eerste pagina. We hebben nu een nieuw rotorbestand met de
naam "Testrotor" met één lege pagina. Boven aan het hoofdscherm bevinden zich een aantal
knoppen.

Beweeg met de muiscursor over de knoppen.

Er verschijnen de z.g. hintteksten. Deze geven een korte uitleg over de knoppen. 

Klik één keer op de eerste pagina.

De pagina wordt nu anders van kleur. De pagina is nu geselecteerd.

Klik op de knop:  

Nu verschijnt een nieuw scherm, de z.g. pagina-editor.
Ook met dubbelklikken op de geselecteerde pagina wordt de pagina-editor geopend.

Ga verder met: Voorzie pagina van achtergrondafbeelding

2.1.2 Voorzie pagina van achtergrondplaatje

Vanuit de pagina-editor:

Klik op de knop:  

Nu ziet men het scherm "Openen achtergrondafbeelding".
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Klik op de naam van een afbeelding.

Rechts verschijnt een verkleinde afbeelding van het geselecteerde afbeelding.
Indien de naam met # begint dan is het een z.g. behangetje. Dit is een afbeelding dat als het ware
de achtergrond betegelt door de afbeelding herhaald weer te geven. Men kan ook de andere
afbeeldingen als behang gebruiken door "behang" aan te klikken. De afbeelding moet dan wel kleiner
zijn dan het gehele scherm. "Stretch" wil zeggen pas de afmetingen van de afbeelding aan de
achtergrond. (Schalen) 

Klik op "Openen"

Nu staat de afbeelding op de achtergrond.

Ga verder met: Voorzie pagina van achtergrondkleur

2.1.3 Voorzie pagina van achtergrondkleur

Vanuit de pagina-editor:

Een achtergrondkleur is alleen zichtbaar als er geen achtergrondafbeelding is. Als er een
achtergrondafbeelding is verwijder deze dan op de volgende wijze:

Klik op de knop:  

Klik "Geen afbeelding" aan.

Klip op: "Openen"

Nu is de achtergrondafbeelding verdwenen.

Klik op de knop:  

Nu verschijnt het scherm "Achtergrondkleur".

Klik op  in het midden van het voorbeeld.

Selecteer een kleur door erop te klikken.

Er zijn veel mogelijkheden om de achtergrond te k leuren, zoals verlopende k leuren in diverse
richtingen.  

Klik op "OK"

En klik nogmaals op "OK".

Nu heeft de achtergrond de geselecteerde kleur gekregen.

Ga verder met: Plaats een cel op de pagina.

2.1.4 Plaats een cel op de pagina

Vanuit de pagina-editor:

Klik op de knop:   (Nieuwe cel)
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De knop blijft a.h.w. ingedrukt staan.

Verplaats de cursor naar het blauwe scherm en klik op de linker muisknop. 

Er staat nu een rechthoek met 8 groene blokjes aan de randen. Dit is een cel.

Ga met de cursor midden op de cel staan, druk dan op de linker muisknop en verplaats de muis
een stukje terwijl de linker muisknop ingedrukt blijft. Laat dan de linker muisknop los.

De cel is nu een stukje verplaatst.

De cel wordt op deze manier in stapjes van 8 pixels verplaatst, Men kan de cel in stapjes van één
pixel verplaatsen door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en met de pijltjestoetsen de cel in de
gewenste richting verplaatsen.

Ga met de cursor op een van de groene blokjes staan van de cel. De cursor verandert in een
dubbel pijltje. Verplaats de muis een stukje met de linker muisknop ingedrukt en laat de muisknop
weer los.

De afmetingen van de cel zijn veranderd. 
We kunnen nu de plaats en de afmetingen van de cel aanpassen.

Maak de cel zo groot dat het ongeveer een kwart van de hoogte en breedte van het scherm
beslaat.

Verplaats de cursor buiten de cel en klik op de linker muisknop.

De cel heeft nu geen groene blokjes meer, het is niet meer geselecteerd. Er kan nu niets meer mee
worden gedaan. Veel van de knoppen aan de linkerkant zijn nu in-actief, ze kunnen niet gebruikt
worden.

Selecteer de cel weer door er op te klikken.

Er kunnen alleen bewerkingen worden uitgevoerd met een geselecteerde cel.

Ga verder met: Een cel met tekst

2.1.5 Een cel met tekst

Vanuit de pagina-editor:

Zorg dat er een cel op de pagina staat. Zie:plaats een cel op de pagina

Selecteer de cel door er op te klikken.

Klik nu op de knop:  (edit tekst)

De achtergrond kleur van de cel wordt nu lichtblauw en er staat linksboven in het tekstblok een
verticaal streepje te knipperen. Dit is de edit-cursor.

Type nu de volgende tekst: "Dit is de eerste tekst in een tekstblok"

De tekst staat nu in donkerblauw op een lichtblauwe achtergrond. Met deze kleuren is duidelijk te
zien dat de editor van de cel actief is .
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Klik weer op de knop:  (Edit tekst)

Het bewerken van de cel is nu beëindigd. De oorspronkelijke achtergrondkleur is weer terug. En de
tekst staat in geel in de cel. Men kan ook de editor actief maken met de rechtermuisknop. 

Klik op de knop:   (Lettertype en kleur)

Nu ziet men het lettertypen window. In de linker kolom is het lettertype "ARIAL" geselecteerd en
onder de kolom grootte staat het getal 24 geselecteerd, dit is de afmeting van het lettertype.

Selecteer in de linker kolom het lettertype: "Times New Roman"

Klik in de grootte kolom op het getal: "26"

Klik met de linker muisknop bij "Letterkleur" op  .

Klik op de kleur lichtblauw.

Klik op "OK".

Vink Transparant aan bij Cel Achtergrond.

Dit zorgt ervoor dat de tekst in de cel transparant over de achtergrond van de pagina wordt
weergeven. Indien transparant afstaat dan kan met de rechter muisknop de achtergrond kleur van de
cel worden geselecteerd.

Klik in het stijlvak op: "Schuin" 

In het voorbeeldvak verschijnt de tekst "Times New Roman" in het zelfde lettertype, de letters zijn
groter geworden, de tekst is lichtblauw en het staat nu in schuinschrift. Op dezelfde wijze kan een
tekst van een schaduw of contour worden voorzien.

Klik op de "OK" knop.

De tekst in de cel heeft nu dezelfde eigenschappen gekregen.

Een cel met tekst kan tevens een afbeelding bevatten. De tekst wordt transparant over de
afbeelding weergegeven.

Ga verder met: Een cel met afbeelding

2.1.6 Een cel met afbeelding

Vanuit de pagina-editor:

Plaats een nieuwe cel op de pagina. Zie:plaats een cel op de pagina

Selecteer de cel door er op te klikken.

Klik op de knop:  (Cel-afbeelding)

Nu ziet men het scherm "Openen cel-afbeelding".

Klik op de naam van een afbeelding.

Rechts verschijnt een verkleinde afbeelding van het geselecteerde afbeelding.
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Indien de naam met # begint dan is het een z.g. behangetje. Dit is een afbeelding dat als het ware
de cel betegelt door de afbeelding herhaald weer te geven. Men kan ook de andere afbeeldingen als
behang gebruiken door "behang" aan te klikken. De afbeelding moet dan wel kleiner zijn dan de cel.
"Stretch" wil zeggen pas de afmetingen van de afbeelding aan de cel. (Schalen) 

Klik op "Openen"

Nu staat de afbeelding in de cel.

Een cel met een afbeelding kan tevens tekst bevatten. Deze tekst komt dan transparant over de
afbeelding te staan.

Ga verder met: Een cel met videofilm

2.1.7 Een cel met videofilm

Vanuit de pagina-editor:

Plaats een nieuwe cel op de pagina. Zie:plaats een cel op de pagina

Selecteer de cel door er op te klikken.

Klik op de knop:  

Men ziet nu het scherm "Openen videofilm".

Selecteer een videofilm door op een naam te klikken.

Klik op: "Openen"

 Nu ziet men de eerste afbeelding van de videofilm in de cel.

Belangrijk :
Zorg er altijd voor dat de cel waar de videofilm in komt in z'n geheel zichtbaar is. Anders zal het
eerste afbeelding van de videofilm niet geheel zichtbaar zijn!
Een cel met een videofilm kan wel tekst bevatten maar deze wordt niet getoond. De videofilm wordt
altijd op de voorgrond, dus bovenop de andere cellen getoond!
Er kan slechts één cel met een videofilm per pagina worden geplaatst.

Klik op de knop:  (preview)

Nu zal het filmpje afspelen. In deze stand verdwijnen ook de randen van de cellen.

Klik nogmaals op de knop  en men kan weer bewerken.

Klik op de knop:  (Sluiten)

Er verschijnt een scherm met de vraag: "Wijzigingen bewaren?".

Klik op de knop: "Ja".

Men is nu weer terug in het hoofdscherm. Op het scherm staat nu de verkleinde weergave van de
zojuist bewerkte pagina. 
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Ga verder met: Maak een tweede pagina

2.1.8 Maak tweede pagina

Vanuit het hoofdscherm:

Klik op "Pagina" op de menubalk. 

Klik vervolgens op "Nieuw".

Er is nu een tweede verkleinde pagina op het scherm.

Dubbelklik op de tweede pagina.

We zijn nu weer in de pagina-editor.

Herhaal nu de handelingen van af: Pagina met achtergrondafbeeldin 

Ga verder met: Pagina-attributen

2.1.9 Pagina-attributen

Vanuit het hoofdscherm:

Selecteer de eerste pagina door er één keer op te klikken.

Klik op de knop:  (Pagina attributen)

Nu ziet men het scherm "Pagina attributen"

Vul bij standtijd in: 10 Sec.

Selecteer een wipe.

Klik op "OK".

Herhaal bovenstaande handelingen voor de tweede pagina.

Ga verder met: Maak een editie aan

2.1.10 Maak een editie aan

Vanuit het hoofdscherm:

Klik op "Bestand"  op de menubalk. 

Klik vervolgens op "Editie nieuw".

Er verschijnt een scherm "Naam nieuwe editie".

Type de naam:  Testeditie

Klik op "Opslaan".

Er verschijnt een scherm "Editie bewerken [Testeditie.wtb]" met voor iedere weekdag een kolom en
voor ieder uur een regel. 
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Ingeval van een multiweektabel-editie is de extensie ".mtb".

Dubbelklik op uur 00 van de dag maandag.

Selecteer "Rotor" bij Rotor / Video / Live stream / Schakeling / Uurblok

Klik naast "Selecteer rotor" op .

Klik op de zojuist aangemaakte rotor "Testrotor.rtr".

Klik op "Selecteer".

Vul de starttijd in.

Klik op "OK".

Indien er slechts één rotor in de tabel staat zal deze altijd draaien. Staat er een tweede rotor
ingepland dan zal de eerste rotor stoppen op de tijd van de tweede en zal de tweede rotor draaien
totdat de eerste  weer aan de beurt is.

Ga verder met: Editie naar player

2.1.11 Editie naar player

Vanuit het hoofdscherm:

Klik op de knop:  

Er wordt een scherm getoond met als titel "Upload editie 'Testeditie.wtb' naar player".
Ingeval van een multiweektabel-editie is de extensie ".mtb".

Klik op start.

2.2 PHeCast gebruikers aanmaken

Algemeen

Er zijn twee soorten gebruikers te weten:

1. De beheerder, deze kan o.a. de instellingen van de player wijzigen en contentgebruikers
aanmaken en dient te beschikken over het beheerders- en contentwachtwoord. 

2. De contentgebruiker kan de content bewerken, zoals pagina's toevoegen, wijzigen en verwijderen.
De contentgebruiker ontvangt het gebruikers-ID en wachtwoord van de beheerder.

Een beheerder kan tevens contentgebruiker zijn.

Beheerder

Start het programma PHeCast
Ga naar het menu "Bestand".
Klik op "Inloggen beheerder".
Vul het beheerderswachtwoord in, standaard is dit "admin123". Klik "OK".
Ga naar het menu "Extra > Players/contentgebruikers". 
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Players

Indien het PHeCast programma voor de eerste keer is geïnstalleerd op deze computer zal er reeds
een player zijn aangemaakt.
Als men slechts één player heeft is het niet zinvol om meerdere players aan te maken. Wijzig
eventueel alleen de Playernaam en de Contentgebruiker. 

Klik op de knop "Nieuw" (alleen als er nog geen player in de lijst staat).
Of

Klik op de knop "Wijzigen" (Als er reeds een player in de lijst staat).
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Vul de naam in van de player, dit kan iedere naam zijn, b.v. Kabelkrantplayer.
Vul de FTP-Hostnaam in, dit is "PHeCastPlayer" of het IP-adres van de player.
Vul het Contentwachtwoord in, het standaard wachtwoord vindt u in de apart geleverde
documentatie.
Klik op de knop "Test verbinding".
Vul het beheerderswachtwoord in, het standaard wachtwoord vindt u in de apart geleverde
documentatie.
Let op: dit is het Linux-wachtwoord en niet het beheerderswachtwoord van het
Windowsprogramma.
Klik op "Test verbinding".
Klik "OK".

De beheerder kan hier ook zijn/haar gebruikerswachtwoord invullen en testen zoals beschreven
onder het kopje "Contentgebruiker".

Let op:
In de meegeleverde informatie is aangegeven hoe de standaard wachtwoorden kunnen worden
gewijzigd.
Dit is uiteraard zeer belangrijk  voor de beveiliging van het systeem.
Zowel gebruikers-ID's en wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Contentgebruikers

Klik op de knop "Nieuw".
Vul het gebruikers-ID in van de gebruiker in, in dit voorbeeld dus "peter".
Bedenk een wachtwoord van tenminste zes tekens en vul dit in. 
Klik "OK".
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Als het goed is verschijnen het gebruikers-ID met wachtwoord in de gebruikerstabel, afhankelijk van
de snelheid van de verbinding kan dit enkele seconden duren.

Op bovengenoemde wijze kan de beheerder voor alle gebruikers een account aanmaken.

De beheerder verschaft gebruikers-ID's en wachtwoorden aan de betreffende contentgebruikers.  

Contentgebruiker

Start het programma PHeCast.
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Ga naar het menu "Extra > Players/contentgebruikers". 

Klik op de knop "Nieuw".

Vul de naam in van de player, dit kan iedere naam zijn, b.v. player1.
Vul de FTP-Hostnaam in, dit is "PHeCast-player" of het IP-adres van de player.
Vul het van de beheerder verkregen gebruikers-ID en wachtwoord in.
Klik op "Testverbinding".
Klik "OK".

Als de beheerder tevens contentgebruiker is dan maakt deze op dezelfde wijze een contentgebuiker
aan.

Op de computer kunnen meerdere players voor verschillende contentgebruikers worden aangemaakt.
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Zo kan men meerdere players bedienen. 
Ook indien men één player heeft en meerdere gebruikers van dezelfde computer gebruik maken om
deze player te bedienen is het zinvol om voor iedere gebruiker een player aan te maken.
Op deze wijze kan altijd worden nagegaan welke gebruiker de content heeft gewijzigd.

 

2.3 Opzetten van RSS-feedpagina's

Algemeen

Er zijn twee verschillende soorten RSS-pagina's, te weten een pagina met één bericht per pagina en
een pagina waar zoveel berichten op verschijnen als er binnen de cel passen.
Verder kan er bij ieder bericht van de pagina met één bericht een foto worden getoond. Naar keuze
kan de foto op dezelfde pagina of op de volgende pagina worden getoond.

Let op: bij het type met één bericht per pagina kan de titeltekst slechts één regel beslaan en zal de
titeltekst worden afgebroken als deze niet op één regel past. Bij het type meerdere berichten per
pagina kan de titeltekst wel meerdere regels beslaan.

Maak een RSS-feedpagina aan

Maak op de gebruikelijke wijze een rotorpagina aan.
Plaats een cel op de pagina.
Open het scherm cel-eigenschappen.
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Selecteer bij type "RSS-tekst één bericht per pagina" of "RSS-multibericht, ook voor playerfeeds".
Klik "OK".

RSS-pagina met foto (alleen voor één bericht per pagina)

Plaats een tweede cel op de pagina.
Open het scherm cel-eigenschappen.
Selecteer bij type "RSS-foto bij één bericht per pagina".
Klik "OK".

Er kan hierna worden gekozen of de foto op dezelfde pagina als de tekst wordt getoond of dat de
foto op de volgende pagina komt. Zorg ervoor dat, indien de foto op dezelfde pagina komt, de cel
fotocel niet overlapt met de tekstcel. Als de foto op de volgende pagina komt dan is het juist
aanbevolen om de fotocel over de tekstcel te plaatsen zodat de foto scherm vullend wordt getoond. 
De foto wordt gecentreerd in de cel geplaatst. Afhankelijk van de verhoudingen wordt de foto verticaal
of horizontaal in het midden van de cel geplaatst. 
Vink aan "Foto links boven in cel" als deze links boven in de cel moet worden geplaatst. 

Let op:
De instellingen, zoals lettertype, letterk leur enz. hebben geen effect op de weergave van de RSS-
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tekst. Deze instellingen worden gedaan bij de pagina-eigenschappen zoals hierna aangegeven. Dit
is omdat er slechts enkele lettertypen op de player aanwezig zijn. Dit zijn de lettertypen die gebruik t
worden op de player om real time teksten te kunnen tonen. 

Pas pagina-eigenschappen aan voor de RSS-gebruik

Ga naar het menu "Pagina > Eigenschappen".
Selecteer de tab "RSS-feeds & weerbericht".

Vink "Gebruik Player-RSS-feed".
Selecteer het maximaal aantal pagina's.
Selecteer eventueel de start pagina (niet bij RSS-multibericht). 
Vul de URL van de RSS-feed in.
Klik op de knop "Test". Als de URL klopt en de verbinding in orde is krijgt met een gedeelte van de
XML-code te zien.
Selecteer het gewenste lettertype en de lettereigenschappen voor de titel en berichttekst.
Vul het aantal pixels dat de tekst moet inspringen in bij "Linker marge" om ruimte te maken voor
de foto, de titel is dan over de volle breedte van de cel. Dit kan alleen bij pagina's waarbij de tekst
en foto op dezelfde pagina staan.
Standaard bestaat een titel uit één regel en wordt deze afgekapt als deze te lang is. 
Vink aan "Titel over 2 regels" als de titel van het bericht 1 of 2 regels mag beslaan (niet bij RSS-
multibericht daarbij is dit altijd al zo).
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Vink aan "Toon foto's" indien foto's moeten worden getoond (niet bij RSS-multibericht).
Vink aan "Foto's op volgende pagina" indien gewenst (niet bij RSS-multibericht). 
Vink "WordPress" aan als het een RSS_feed betreft afkomstig van een WordPress-website. De
berichttekst wordt dan verkregen van de tag "content:encoded" i.p.v. "description".
Klik op de knop "Voorbeeld" om de rotor pagina met de RSS-feedtekst te bekijken.

Let op:
Er zijn slechts enkele lettertypen op de player aanwezig. Dit zijn de lettertypen die gebruik t worden
op de player om real time teksten te kunnen tonen. 
Vul als URL altijd het volledige adres in, dus met http:// bij een normale verbinding of https:// bij een
beveiligde verbinding.
Zorg dat de huidige configuratie is gedownload van de player, dit is nodig om lettertypen te kunnen
selecteren.

Specificatie RSS-feeds

De opbouw van een RSS-feed is als volgt:

<rss version="1.0">  de versie kan anders zijn

    <channel>

        <item> eerste bericht

            <title>  

                Titel van het bericht 1

            </title>

            <description> of <content:encoded> bij WordPress

                De tekst van het bericht 1

            </description> of </content:encoded> bij WordPress

            <enclosure type="image/jpeg" url="https://....jpg"> of

....png">  

            </enclosure>

        </item>

        <item> tweede bericht

            <title>  

                Titel van het bericht 2

            </title>

            <description>

                De tekst van het bericht 2

            </description>

            <enclosure type="image/jpeg" url="https://....jpg"> 

            </enclosure>
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        </item>

    </channel>

</rss>

Let op:
Zowel de titeltekst als de berichtomschrijving mag slechts uit één regel bestaan, mag dus geen
returns of linefeeds bevatten. Als dat wel het geval is wordt alleen de eerste regel getoond.

Als "WordPress" is aangevinkt dan wordt de berichttekst verkregen van de tag "content:encoded"
i.p.v. "description".

Foto's van het type "jpg" en "png" worden ondersteund. 

2.4 Opzetten van XML-weerpagina

Algemeen

Op de website van Buienradar staat een XML-bestand met actuele weerdata. De player kan geheel
automatisch deze data omzetten naar een kabelkrantpagina. 

Maak een XML-weerpagina aan

Maak op de gebruikelijke wijze een rotorpagina aan.
Plaats een cel op de pagina.
Open het scherm cel-eigenschappen.
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Selecteer bij type "XML-weer b.v. Buienradar".
Klik "OK".

Let op:
De instellingen, zoals lettertype, letterk leur enz. hebben geen effect op de weergave van de
weerpagina. Deze instellingen worden gedaan bij de pagina-eigenschappen zoals hierna
aangegeven. Dit is omdat er slechts enkele lettertypen op de player aanwezig zijn. Dit zijn de
lettertypen die gebruik t worden op de player om real time teksten te kunnen tonen.

Pas pagina-eigenschappen aan voor de weerpagina

Ga naar het menu "Pagina > Eigenschappen".
Selecteer de tab "RSS-feeds & weerbericht".
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Vul de URL van Buienradar in: https://data.buienradar.nl/1.0/feed/xml 
Klik op de knop "Test". Als de URL klopt en de verbinding in orde is krijgt met een gedeelte van de
XML-code te zien.
Selecteer het gewenste lettertype en de lettereigenschappen voor de titels en tekst van
weergegevens.
Klik op de knop "Laad weerstations", hiermee wordt de tabel met weerstations gevuld.
Selecteer het weerstation dat het dichtst in de buurt is van uw locatie. 
Vink eventueel "Toon weericoon" aan. Dit is het icoon van het actuele weer.
Klik op de knop "Voorbeeld" om de rotor pagina met de XML-weergegevens te bekijken.
Corrigeer eventueel de locatie van het weericoon.

Let op:
Er zijn slechts enkele lettertypen op de player aanwezig. Dit zijn de lettertypen die gebruik t worden
op de player om real time teksten te kunnen tonen. 
Vul als URL altijd het volledige adres in, dus met http:// bij een normale verbinding of https:// bij een
beveiligde verbinding.
Zorg dat de huidige configuratie is gedownload van de player, dit is nodig om lettertypen te kunnen
selecteren.

https://data.buienradar.nl/1.0/feed/xml
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2.5 Opzetten van RSS-playerfeeds

Algemeen

Start het programma PHeCast
Ga naar het menu "Bestand".
Klik op "Inloggen beheerder".
Vul het beheerderswachtwoord in, standaard is dit "admin123". Klik "OK".
Ga naar het menu "Extra > Configuratie wijzigen". 
Selecteer de tab "Wifi & RSS-feeds".
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Maak gebruiker aan

Klik op de knop "Nieuw" in het kader "Gebruikers".
Vul gebruikers-ID en wachtwoord in.
Klik "OK".

Maak RSS-feed aan

Klik op de knop "Nieuw" in het kader "Feeds".
Vul de feednaam in.
Selecteer de gebruiker in de linker tabel.
Klik op de knop met pijl naar rechts om de gebruiker aan de feed te koppelen.
Klik "OK".

Maak een RSS-feed pagina aan
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Maak op de gebruikelijke wijze een rotorpagina aan.
Plaats een cel op de pagina.
Open het scherm "Cel-eigenschappen".

Selecteer bij type "RSS-Multibericht (ook player feeds)".
Klik "OK".
Sluit de pagina-editor.

Let op:
De instellingen, zoals lettertype, letterk leur enz. hebben geen effect op de weergave van de RSS-
tekst. Deze instellingen worden gedaan bij de pagina-eigenschappen zoals hierna aangegeven. Dit
is omdat er slechts enkele lettertypen op de player aanwezig zijn. Dit zijn de lettertypen die gebruik t
worden op de player om real time teksten te kunnen tonen.

Pas pagina-eigenschappen aan voor de RSS-feed

Ga naar het menu "Pagina > Eigenschappen".
Selecteer de tab "RSS-feeds & weerbericht".
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Vink "Gebruik Player-RSS-feed".
Selecteer het maximaal aantal pagina's.
Selecteer de hiervoor aangemaakte feed.
Selecteer het gewenste lettertype en de lettereigenschappen voor de titel en berichttekst.

Gebruik van de testknop

Indien de feed is aangemaakt maar nog niet is gebruikt om berichten in te voeren via het internet dan
krijgt men de mededeling "Feed bevat nog geen berichten" anders krijgt men een gedeelte van de
XML-code te zien.

Let op:
Er zijn slechts enkele lettertypen op de player aanwezig. Dit zijn de lettertypen die gebruik t worden
op de player om real time teksten te kunnen tonen. 
Zorg dat de huidige configuratie is gedownload van de player, dit is nodig om lettertypen te kunnen
selecteren.
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2.6 Bewerken van RSS-playerfeeds via internet

Algemeen

Met het PHeCast-systeem kunnen RSS-feeds van websites van diverse aanbieders worden getoond
op de kabelkrant. Het is nu ook mogelijk om RSS-feeds te beheren welke zich op de player zelf
bevinden. Als men als beheerder is ingelogd op het PHeCast-programma kunnen er accounts
worden aangemaakt voor deze RSS-feeds. Deze nieuwe mogelijkheid om RSS-feeds toe te passen
is met name interessant voor instellingen zoals sportclubs, gemeente enz. Zij kunnen dan zelf vanaf
ieder apparaat (computer, tablet of smartphone) met toegang tot het internet berichten invoeren. Om
dit mogelijk te maken wordt er op de player een webapplicatie geïnstalleerd.

Installatie op de player

Op de player dient PHP te worden geïnstalleerd. Het dient tenminste versie 5.6 te zijn.
De firma PHecap kan dit voor u doen.  

Op de computer, tablet of smartphone behoeft niets te worden geïnstalleerd. Het enige dat nodig is
dat het apparaat van een internetbrowser is voorzien en dat er verbinding met het internet moet zijn.

Maak verbinding

Start de browser op.
Vul het adres in van de player.

Het adres ziet er uit als volgt:
http://ip-adres/rss-admin/login.php
Vervang "IP-adres" door het IP-adres van de player.

Vul gebruikers-ID en wachtwoord in.
Klik op de knop "Login".

http://phecastplayer/rss-admin/login.php
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Na inloggen krijgt de gebruiker dit scherm te zien. 

Selecteer de gewenste RSS-feed (een gebruiker kan rechten hebben voor meerdere feeds).
Klik op de knop "Nieuw" (indien er nog geen berichttitels zijn doe dit dan eerst).
Of selecteer een bestaande berichttitel en klik op de knop "Wijzigen".  
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Vul een nieuwe titel in of wijzig een bestaande titel.
Bewerk de berichttekst.
Klik op de knop "Voorbeeld".
Klik op de knop "In uitzending" indien het voorbeeld aan de verwachting voldoet.

RSS-feed voorbeeld:



Hoe doe je dat? 83

PHecap (C) 1995-2023



Kabelkrantprogramma handleiding84

PHecap (C) 1995-2023

2.7 Vervangen usb-geheugenstick

Indien de meegeleverde usb-geheugenstick te klein is geworden, doordat er b.v. veel videofilms
worden getoond, kan deze worden vervangen door een groter exemplaar of door een externe usb-
harddisk. Zie de opmerking hieronder.

Schakel de PHeCast-player netjes uit (zoals aangegeven op de sticker op de bovenkant).
Verwijder de oude usb-geheugenstick uit de player.
Plaats de nieuwe usb-geheugenstick in een usb-poort van een Windows-computer.
Formatteer de nieuwe usb-geheugenstick met gebruik van de standaard-instellingen.
Selecteer "FAT32" of "NTFS" bij Bestandssyteem. Zie de opmerking hieronder.  
Vul als volumenaam "PHECAP" in.
Plaats de oude usb-geheugenstick in een andere usb-poort van een Windows-computer.
Kopieer alles wat op de oude usb-geheugenstick staat naar de nieuwe usb-geheugenstick of
externe harddisk.
Verwijder de nieuwe usb-geheugenstick uit de Windows-computer.
Plaats de nieuwe usb-geheugenstick in de PHeCastplayer.
Schakel de player in.

Opmerking:
Indien men met videobestanden groter dan 4 GB k ies dan voor "NTFS" als bestandssysteem.
Dit is alleen mogelijk  als er een k leine aanpassing is gedaan op de bestaande players. Neen
hiervoor contact op met PHecap.
Er kan na deze aanpassing ook een externe harddisk  worden gebruik t.
Players geleverd vanaf 1 januari 2022 zijn reeds aangepast. 
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Let op:
Zonder geformatteerde usb-geheugenstick  start de player niet op.

2.8 Werken met meerdere contentgebruikers

Algemeen

Indien men de content altijd vanaf dezelfde Windowscomputer bewerkt en vervolgens upload naar de
player dan is het voldoende dat de bronbestanden, zoals rotors, foto's films enz., zich bevinden op
de betreffende Windowscomputer. Met kan dan werken in de gebruikersmodus voor één gebruiker.

Echter als meerdere personen vanaf verschillende Windowscomputers de content bewerken dan is
het verstandig om de actuele bronbestanden op een locatie te hebben waar alle gebruikers toegang
toe hebben. In dit geval dient men te werken in de gebruikersmodus voor meerdere gebruikers. 

Zorg ervoor dat er een player is aangemaakt voordat onderstaande wordt uitgevoerd.

Gebruikersmodus voor één contentgebruiker

Start het programma PHeCast
Ga naar het menu "Bestand".
Klik op "Inloggen beheerder".
Vul het beheerderswachtwoord in, standaard is dit "admin123". Klik "OK".
Ga naar het menu "Extra > Configuratie wijzigen". 
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Selecteer bij gebruikersmodus "Één contentgebruiker ....".
Klik "OK".
Volg verder de aanwijzingen.

Gebruikersmodus voor meerdere contentgebruikers [beheerder]

Bij de gebruikersmodus voor meerdere gebruikers behoeft alleen de beheerder onderstaande uit te
voeren.
De gewone contentgebruikers ontvangen bij de eerst volgende verbinding met de player automatisch
de juiste gebruikersmodus.

Start het programma PHeCast
Ga naar het menu "Bestand".
Klik op "Inloggen beheerder".
Vul het beheerderswachtwoord in, standaard is dit "admin123". Klik "OK".
Ga naar het menu "Extra > Playerconfiguratie wijzigen". 
Selecteer bij gebruikersmodus "Meerdere contentgebruikers  ....".
Klik "OK".
Volg verder de aanwijzingen.
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De werkwijze bij meerdere contentgebruikers

Start het programma PHeCast.
Kies de juiste gebruiker.
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Indien er meerdere gebruikers op deze computer werken selecteer dan de juiste gebruiker anders is
er slechts één keuze mogelijk .

Ga naar het menu "Bestand".
Klik op "Editie-bronbestanden downloaden".
Klik "OK".

Na het tonen van een paar mededeling worden de actuele bronbestanden van de content
gedownload.

Bewerk de content.

Klik op de knop "Editie naar player". 
Klik op de knop "Start".

Nu worden zowel de editie als de bewerkte bronbestanden naar de player geüpload.
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.

2.9 Tonen van een web-videostream in een kader

Algemeen

Een web-videostream, van bijvoorbeeld van een videocamera, kan worden getoond in een kader op
één of meer pagina's.
De eigenschappen van de videostream behoeven slechts éénmaal te worden geconfigureerd voor
gebruik op meerdere pagina's. Als de eigenschappen zoals de positie van het kader of de url worden
gewijzigd dan geldt dit voor alle pagina's waar deze videostream wordt getoond. 

Maak een web-videostream aan

Start het programma PHeCast
Ga naar het menu "Bestand".
Klik op "Inloggen beheerder".
Vul het beheerderswachtwoord in, standaard is dit "admin123". Klik "OK".
Ga naar het menu "Extra > Beheer web-videostreams". 
Klik op de knop "Nieuw".
Vul een naam in voor de videostream.
Vul de URL in van de videostream.
Positioneer het kader voor de videostream.
Selecteer de aspectverhouding.
Klik op "OK".

Bepaal op welke pagina's de web-videostream wordt getoond

Selecteer de pagina.
Open de pagina-eigenschappen.
Selecteer het tabblad algemeen.
Selecteer de gewenste web-videostream.
Vink aan "Toon web-videostream".
Klik op "OK".

Let op:
Het is niet mogelijk  om op een pagina een web-videostream samen met een videofilm te tonen.
Geluid van de web-videostream wordt niet weergegeven.
Er kunnen geen YouTube streams worden getoond.
Als er op opeenvolgende pagina's een web-videostream wordt getoond dan wordt de stream op de 2e
en volgende pagina's van de serie getoond als de eerste van de serie. Wanneer men een andere
stream of een stream met een ander kader wil tonen dan moet er ten minste één pagina zonder
web-videostream tussendoor worden getoond.    
 

2.10 Wijzig uitzendmodus van sd (576i) naar hd (720p of 1080i)

Stap voor stap handleiding om de resolutie van de player te wijzigen van b.v. SD (576i) naar HD
(720p). 
Steeds meer lokale omroepen mogen uitzenden op 720p i.p.v. 576i.

Het bestaat uit twee onderdelen, te weten aanpassen van de player naar 720p en aanpassen van de
content naar de nieuwe resolutie.

Let op:
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Analoge PAL video wordt niet meer ondersteund op players geleverd vanaf 1-1-2022.

Aanpassen van de player naar 720p

Start het programma.
Log in als beheerder.
Ga naar menu "Extra => Configuratie wijzigen".
Klik "Ja" om de configuratie te downloaden van de player.

Selecteer "Breedbeeld 720p" op het tabblad Modus.
Selecteer Colorspace "YCbCr 4:4:4 (begrensd Y=16-235)"
Klik op "OK" om het configuratiescherm te sluiten.
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Klik op "OK" Op het scherm "De uitzendmodus is gewijzigd".

Klik op "Ja" om de configuratie te uploaden naar de player.
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Klik op "Start" om de configuratie te uploaden.
Klik op "Sluiten"  als de configuratie is geüpload.

De player wordt afgesloten en opnieuw gestart.
Hierna een zwart beeld omdat nu niet de juiste content op de player staat.

Klik op "OK".

Start het programma opnieuw.
Klik op "Editie naar player".
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Vink aan "Upload alle bestanden".
Klik op "Start".
Klik op "Sluiten" als de upload gereed is.

Log in als Beheerder.
Ga naar menu "Bestand".
Klik op "Player opnieuw starten".

Klik op "Ja".

Nu zal de kabelkrant weer draaien.
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Aanpassen van de content aan 720p

Je ziet nu dat de content nog niet overeenkomstig de hogere resolutie is. De cellen en teksten
staan in de linker bovenhoek en ook de tijd, lichtk rant en logo staan niet op de juiste posities. Ook
de grootte van de lettertypen k lopt niet. 

Log in als beheerder.
Ga naar menu "Rotor" en klik op "Converteren naar andere uitzendmodus".

Klik op "Ja".

Open ook alle andere rotors van de editie en doe hiermee hetzelfde.

Klik op "Editie naar player".
Vink aan "Upload alle bestanden".
Klik op "Start".
Klik op "Sluiten" als de upload gereed is.

Nu zijn de pagina's weer correct voor deze modus.

Log weer in als beheerder
Ga naar menu "Extra => Configuratie converteren naar andere uitzendmodus".

Klik op "Ja".

Ga naar menu "Extra" en klik op "Configuratie uploaden".
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Klik op "OK".

Nu staan de tijd, lichtk rant en logo weer op de juiste posities en is ook de grootte van de lettertypen
aangepast.
Waarschijnlijk  is het logo nu te k lein voor de hogere resolutie en zal dit moeten worden aangepast.

2.11 Werken met uurblokken

Algemeen

Een uurblok bevat de content, bestaande uit een of meer video's, welke binnen een uur passen. 
Tussen de video's draait minimaal de huidige rotor. De rotortijd wordt automatisch verdeeld tussen
de video's.
Er kunnen meerdere uurblokken worden aangemaakt met een unieke naam. Eventueel kunnen de
uurblokken ook een unieke kleur hebben in de editieweektabel.
In de editieweektabel kunnen deze uurblokken worden ingevoegd. 

Maak uurblokken aan

Start het programma PHeCast
Ga naar het menu "Extra".
Klik op beheer uurblokken. 
Klik op "Nieuw uurblok".
Vul de naam van het uurblok in.
Selecteer een celkleur. Om dit te kunnen gebruiken moet "Uurblokken met verschillende
celk leuren" aangevink t zijn.Zie: Programma-instellingen
Klik op nieuw event. Een event kan alleen een videofilm zijn.
Selecteer een videofilm en bewerk op gebruikelijke wijze de eigenschappen.
Klik "OK".

Het nieuwe event staat nu in de lijst.
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Celkleuren
In het kleuren scherm kunnen 16 aangepaste kleuren worden ingevoerd, deze aangepaste kleuren
worden op de pc opgeslagen zodat ze slechts éénmalig te worden aangemaakt.

Zie ook: Videobestanden converteren

Voeg nog een of meer events toe.
Klik op de pijltjes om zo nodig de volgorde te wijzigen.
Klik "OK".

Voeg uurblokken invoegen in de editieweektabel

Open de editie.
Dubbelklik op een dag en uur om een event toe te voegen.
Selecteer "Uurblok".

Klik op  en selecteer een uurblok.

Je ziet nu een lijstje met de videofilms.

Klik "OK".

Het uurblok  staat nu in de editieweektabel.

Multi kopiëren uurblokken 
(kopiëren van uurblokken over meerdere dagen en weken)

Plaats een uurblok op de eerste dag en eerste week van de editieweektabel. 

Selecteer dit uurblok door er met de linker muisknop op te klikken, de knop  is nu geactiveerd.
Klik nu op de knop, er opent nu een instelscherm.  
Selecteer het gewenste aantal intervaluren.
Vink aan of uren met events moeten worden overgeslagen of mogen worden vervangen door een
uurblok. Een normale rotor of een schakeling geprogrammeerd op minuut 59 van het uur, wordt
niet overschreven en kan samen met een uurblok in het zelfde uur staan.
Klik op "OK".

 

Gekopieerde uurblokken verwijderen

Selecteer het uurblok op de eerste dag en eerste week van de editieweektabel waarvan de
kopieën moeten worden verwijderd.

Klik op de knop  om het instelscherm te openen.
Vink aan "Kopieën verwijderen".
Klik op "OK".

Let op:
De kopieën worden alleen allemaal verwijderd als het aantal intervaluren hetzelfde is als tijdens het
kopiëren ervan.

Opmerkingen

Als een uurblok wordt verwijderd uit de lijst met uurblokken in het menu "Extra" dan wordt het ook
verwijderd uit de editieweektabel.
Als een uurblok wordt gewijzigd in de lijst met uurblokken in het menu "Extra" dan wordt het ook
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gewijzigd in de editieweektabel.
Indien je in een uur, waar ook een uurblok staat, ook een rotor of schakeling wil invoegen, doe dit
dan op minuut 59 van het uur.
"Multi kopiëren uurblokken" is alleen mogelijk met uurblokken die op de eerste dag van de eerste
weektabel zijn geplaatst.
Bij "Gekopieerde uurblokken verwijderen" worden alleen de kopieën verwijderd, het geselecteerde
uurblok blijft aanwezig in de tabel.  

2.12 Overschakelen naar multi-weektabelmodus

Algemeen

Oorspronkelijk bevatte de editieweektabel slechts één week. Vanaf versie 1.2.11.1 kan de
editieweektabel tot 10 weken bevatten.
Hier staat beschreven hoe je kunt overschakelen naar de nieuwe modus.
Het is sowieso verstandig om over te schakelen naar de nieuwe multi-weektabelmodus ook al
gebruik je slechts één weektabel. De nieuwe modus biedt veel extra functionaliteit.

Start het programma.
Log in als beheerder.
Ga naar menu "Extra => Configuratie wijzigen".
Klik "Ja" om de configuratie te downloaden van de player.

Vink aan "Gebruik multi-weektabelmodus" op het tabblad Diversen.
Klik op "OK" om het configuratiescherm te sluiten.
Sla de gewijzigde configuratie op.
Upload de gewijzigde configuratie naar de player.
Klik "OK" om het programma af te sluiten.

Start het programma opnieuw op.
Ga naar menu "Bestand => Editie nieuw".
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Vul de naam in van de editie.
Klik op "Opslaan".

Vul het gewenste aantal weektabellen in, standaard is dit 3.
Klik op "Sluiten".

Klik op de knop  om de nieuwe editieweektabel te selecteren.

Klik op de knop  om de editiweektabel te bewerken.
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Klik links onder op de knop  om de oude editieweektabel te importeren.

Selecteer het oude editiebestand .
Klik op "Openen".

Let op:
Het oude editiebestand heeft als extensie ".wtb" terwijl de nieuwe multi-weektabeleditie ".mtb" heeft
als extensie.
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Klik op "OK".

Let op:
In iedere week van de editieweektabel moet ten minste één normale rotor staan.

 

2.13 Overschakelen van FAT32 naar NTFS

Algemeen

Er zijn twee methoden om de usb-geheugenstick te formatteren, te weten FAT32 en NTFS.
Bij players geleverd voor 1-1-2022 was de meegeleverde usb-geheugenstick geformatteerd als
FAT32.
FAT32 is de gangbare formattering van usb-geheugensticks maar heeft als nadeel dat bestanden
niet groter kunnen zijn dan 4GB. Soms is dit, met name voor videofilms, te klein. 
Geformatteerd als NTFS is er geen beperking van de grootte van bestanden.
Players geleverd vanaf 1-1-2022 zijn geschikt voor het gebruik van als NTFS geformatteerde usb-
geheugensticks. 
Eerder geleverde zijn niet geschikt voor NTFS maar kunnen op eenvoudige wijze, zonder kosten,
worden aangepast. Neem hiervoor contact op met PHecap.  
NTFS heeft ook als voordeel dat er een externe harddisk kan worden gebruikt, bij voorkeur een SSD-
versie want die kan gevoed worden via de usb-aansluiting van de player.

Werkwijze

Schakel de PHeCast-player netjes uit (zoals aangegeven op de sticker op de bovenkant).
Verwijder de usb-geheugenstick uit de player.
Plaats de usb-geheugenstick in usb-poort van een Windows-computer.
Kopieer alles wat op de usb-geheugenstick staat naar een tijdelijke map op de Windows-
computer.

Als men gebruik gaat maken van een externe harddisk sla dan het formatteren over.

Indien men dezelfde usb-geheugenstick blijft gebruiken doe dan het volgende: 
Formatteer usb-geheugenstick met gebruik van de standaard-instellingen.
Selecteer "NTFS" bij Bestandssyteem. 
Vul als volumenaam "PHECAP" in.
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Kopieer alles wat in de tijdelijke map op de Windows-computer staat naar de usb-geheugenstick
of externe harddisk.
Verwijder de usb-geheugenstick of externe harddisk uit de Windows-computer.
Plaats de nieuwe usb-geheugenstick in de PHeCastplayer.
Schakel de player in.

Let op:
Zonder geformatteerde usb-geheugenstick  start de player niet op.

2.14 Problemen verhelpen

Algemeen

Als er een probleem is controleer dan als eerste of zowel de rode als de blauwe led branden.
Ook worden er door de player meerdere log-bestanden gegenereerd, deze kunnen als volgt worden
bekeken:
Ga naar menu "Bestand => Editie-playerstatus".
Klik op tabblad "Logbestanden en configuratie".

Er zijn de volgende logbestanden

Systeem: bevat de gebeurtenissen tijdens het opstarten van de player.
Editie: bevat de gebeurtenissen tijdens starten van de firmware en starten van events en eventuele
foutmeldingen.
Watchdog: bevat het laatste commando voordat de herstart, als gevolg van een fout, plaats vond.
Zo kan worden vastgesteld wat de fout heeft veroorzaakt.
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Rotor: bevat een lijstje met de nummers en starttijden van de rotorpagina's. Zo kan worden
vastgesteld of de rotor draait.
Multi-gebr.: bevat informatie van acties van gebruikers.
Configuratie: bevat een lijst met alle instellingen van het PHeCast systeem. 

Geen verbinding met de player

Soms komt het voor dat een contentgebruiker niet kan inloggen terwijl deze gebruiker door de
beheerder juist is ingevuld en dus in het lijstje staat met contentgebruikers.
Log in als beheerder en ga naar menu Extra => Players/contentgebruikers.
Selecteer de betreffende gebruiker in het lijstje en dan op de knop "Wijzigen" bij contentgebruikers,
wijzig vervolgens niets en klik op de knop "OK".
Als het goed is verschijn dan de onderstaande mededeling.

  

Geen beeld of stilstaand beeld via kabelnet op tv

Sluit een tv aan direct op de HDMI-uitgang van de player.
Is er nu wel beeld dan zit het probleem in de apparatuur welke de player met het kabelnet verbindt of
er is een storing bij de provider.
Als er nu ook geen beeld is kijk dan in de log-bestanden of er foutmeldingen zijn. 
Soms is er iets mis met een video of doet de live stream het niet.

Watchdog

De player is voorzien van een mechanisme, de zogenaamde watchdog, dat de player opnieuw laat
starten als het hoofdproces niet meer hangt of is gestopt. 
Het hoofdproces schrijft regelmatig een klein bestandje, de zogenaamde heartbeat. Als de heartbeat
gedurende een aantal minuten niet wordt geschreven dan grijpt de watchdog in en de player wordt
opnieuw gestart. Vaak is het probleem door de herstart opgelost maar soms is dit niet het geval. De
player wordt dan voortdurend opnieuw gestart.
Kijk in dat geval in het watchdog-logbestand wat er aan de hand is. Ik dat logbestand staat behalve
datum en tijd ook de laatste actie van het hoofdproces zodat je kunt achterhalen wat de oorzaak van
het probleem is.     
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