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1 Programma

Inleiding 
 
Hoofdscherm

Bestandmenu
 
Paginamenu
 
Extramenu
 
Lesmenu

1.1 Inleiding

PHETEXT is een programma bedoeld om een editiebestand samen te stellen voor de PHECAP
teletekstinserter. Een editiebestand is een lijst met verwijzingen naar teletekstpagina's welke in het
z.g. paginabestand staan. Deze werkwijze maakt het mogelijk om meerdere edities samen te
stellen. De edities kunnen dan editie afhankelijke pagina's bevatten, d.w.z. pagina's die per editie
verschillend zijn. Edities kunnen ook gemeenschappelijke pagina's bevatten. Deze zijn voor alle
edities hetzelfde. Het voordeel is dat een aangebrachte wijziging in een gemeenschappelijke
pagina in alle edties zichtbaar is, er hoeft  dus slechts één pagina te worden gewijzigd.
 
Er kunnen pagina's worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. In het editiebestand wordt het
teletekstpaginanummer toegekend. Dit nummer moet liggen tussen 100 en 897. De nummers 898
en 899 zijn gereserveerd als testpagina's en kunnen niet worden gebruikt.
 
Pagina's kunnen alleen een hoofdnummer hebben, het subnummer is dan "00" of kunnen z.g.
subnummers hebben, van "01" tot en met "59". Pagina's met subnummers zijn rouleerpagina's.   
 
Voor meer informatie en updates bezoek de Phecap-website: www.phecap.nl.

Voor vragen stuur een E-mail naar: support@phecap.nl
 

1.2 Hoofdscherm

Paginaboom
Aan de linkerkant staat de z.g. paginaboom. De paginaboom laat de hierarchie zien van de
teleteksteditie. De boom begint altijd met pagina 100. Hieronder kan men de hoofdrubrieken
aanbrengen, daaronder weer subrubrieken enz. Met de paginaboom kunnen pagina's snel worden
teruggevonden. 
 
Selecteren pagina
Een pagina wordt geselecteerd door op te klikken op een nummer in de boom of op een geldig
nummer op de huidige pagina . De geselecteerde pagina wordt vervolgens getoond in het rechter
scherm.
 
Editor openen
Dubbelklikken op de boom of op het rechter scherm opent meteen de teleteksteditor
(presteleditor).
Waarschuwing: Indien met meer dan één editie wordt gewerkt, kan het zijn dat de pagina die men
edit ook in een andere editie wordt gebruikt. De aangebrachte wijzigingen zijn dan ook in de
andere editie zichtbaar.
 
Paginanummer wijzigen
Als met de rechtermuisknop klikt dan opent een scherm waar o.m. het paginanummer kan worden
gewijzigd. 
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Pagina verplaatsen in boom
Klik met de linkermuisknop op de te verplaatsen pagina in de boom. Houdt de linkermuisknop
ingedrukt terwijl de muiscursor wordt verplaatst naar de nieuwe lokatie. Laat vervolgens de
muisknop los. De geselecteerde pagina, inclusief eventuele onder liggende pagina's, is nu
verplaatst. 
 
Wijzigen volgorde subpagina's 
 Dit gaat op dezelfde wijze als boven omschreven bij pagina verplaatsen.

 Open editiebestand.
 

 Opslaan editiebestand. 
 

 Upload editie. Breng editie in de uitzending. 

 Download editie.Vervang de pagina's van de huidige editie door de pagina's van de
geselecteerde server.
Is alleen mogelijk als op afstand wordt gewerkt (via FTP).

 Voeg nieuwe pagina toe aan de editie. De pagina wordt aan de paginaboom toegevoegd
onder de pagina die geselecteerd is. 
Zie ook: Nieuwe pagina wizard
 

 Voeg een subpagina (rouleerpagina) toe. De subpagina wordt toegevoegd aan de
geselecteerde pagina. 
Zie ook: Subpagina wizard
 

 Open pagina eigenschappenscherm. Kan ook door met rechtermuisknop te klikken op de
paginaboom of op recherscherm. 
Zie ook: Pagina-eigenschappen
  

 Open teleteksteditor met de geselecteerde pagina.

1.3 Bestandmenu

Nieuw
Open een nieuw editiebestand.
 
Openen

Open een bestaand editiebestand. Kan ook met de knop:  
 
Opslaan

Sla editiebestand op.  Kan ook met de knop:   
 
Opslaan als
Bestand met een andere naam opslaan, op deze manier kan een bestand gekopieerd worden.
 
Upload editie

Breng editie in de uitzending. Kan ook met de knop:  
Zie ook:Upload editie 

Download editie
Vervang de pagina's van de huidige editie door de pagina's van de geselecteerde server.

Is alleen mogelijk als op afstand wordt gewerkt (via FTP). Kan ook met de knop:  
Zie ook: Download editie
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Exporteren
Zie ook: Exporteren

Importeren
Het is mogelijke om diverse bestandsformaten van andere fabrikanten te importeren in het
PHecap teletekstsysteem.

Exporteren als bitmaps
Exporteer alle teletekstpagina's als bitmap-plaatjes naar een te selecteren folder. Er kan gekozen
worden uit diverse bestandstypen en afmetingen.

Stastieken
Zie ook: Statistieken

Overzicht
Zie ook: Overzicht
 
Logbestand
Toont een overzicht van alle gebeurtenissen zoals start en stoptijden, foutmeldingen enz. van het
lokale PheText-programma.
 
Afsluiten
Sluit programma af.

1.3.1 Statistieken

Totaal aantal pagina's
Is het aantal inclusief de rouleerpagina's. kunnen er maximaal ca 1800 zijn.
 
Cyclus pagina's
Aantal pagina's alleen de hoofdnummers, kunnen er maximaal 797 zijn, nummers 100 t/m 897.
 
Cyclustijd
Tijd waarin de inserter alle hoofdpaginanummers uitzend. Dit is de maximale wachttijd voor een
pagina.

1.3.2 Editieoverzicht

De lijst toont een overzicht van alle pagina's in de huidige editie. 

1.3.3 Upload editie

Lokaal
De pagina's van de huidige editie direct naar de inserter in deze computer.
Let op: 
Deze optie kan en mag alleen gebruikt worden als er niet vanuit andere locaties naar deze inserter
wordt verzonden en als er geen gebruik wordt gemaakt van PheWebTxt. In alle andere gevallen
dient er gebruik te worden gemaakt van de communicatie via PheFtpServer ook indien er op
dezelfde computer wordt ge-edit als waar de inserter zich in bevindt. Als FTP-host dient dan te zijn
Localhost of IP-adres 127.0.0.1

Servers
Vink één of meer servers aan waarnaar de editie dient te worden ge-upload .

Toon logbestand
Toon het logbestand van de geselecteerde server of lokaal indien lokaal is aangevinkt.

Upload
Upload de pagina's van de huidige editie naar de geselecteerde bestemming(en) of lokaal indien
lokaal is aangevinkt.
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Alleen gewijzigde pagina's
Upload alleen de gewijzigde pagina's van de huidige editie naar de geselecteerde bestemming
(en). Is alleen mogelijk naar servers.

Wis alle pagina's (alleen server)
Wis alle pagina's op de server, de pagina's worden verwijderd uit de uitzending. Is lokaal niet
mogelijk. 

Opmerking:
Het "Upload editie" scherm is allen zichtbaar als er één of meer teletekstservers zijn ingevoerd bij
menu "Extra / Teletekstservers". 

1.3.4 Download editie

Server
Selecteer de server waar vandaan de editie dient te worden gedownload.

Toon logbestand
Toon het logbestand van de geselecteerde server.

Download
Vervang de pagina's van de huidige editie door de pagina's van de geselecteerde server.

Opmerking:
Het "Download editie" scherm is allen zichtbaar als er één of meer teletekstservers zijn ingevoerd
bij menu "Extra / Teletekstservers". 

1.3.5 Exporteren

Editie bestemmingsfolder
Blader naar folder waar de editie + pagina's worden opgeslagen.

Bestandstype
Kies één uit drie verschillende formaten.
· Formatted with fasttext (26 rows of 42 chars) or without fastext (24 rows of 42 chars)
· Formatted without fastext (24 rows of 42 chars) with control.dat file
· Unformatted (24 rows of 40 chars) + language byte

Alleen gewijzigde pagina's
Exporteer alleen gewijzigde pagina's.

1.4 Paginamenu

Nieuw

Voeg nieuwe pagina toe aan de editie. Kan ook met de knop:  
De pagina wordt aan de paginaboom toegevoegd onder de pagina die geselecteerd is.
Zie ook:Nieuwe pagina wizard
 
Nieuwe subpagina

Voeg een subpagina toe. Kan ook met de knop:  
Zie ook:Subpagina wizard
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Pagina bewerken

Open teleteksteditor met de geselecteerde pagina. Kan ook met de knop:  
De uitleg van de editor kan worden geraadpleegd als de editor geopend is.
 
Verwijderen
Verwijder de geselecteerde pagina uit het editiebestand. Kan ook met de "DEL" toets. 
Alle pagina's die in de editieboom onder de geselecteerde pagina staan worden eveneens
verwijderd. 
Let op: De paginaverwijzingen in het editiebestand worden verwijderd. De losse paginabestanden
op de disk blijven bewaard. 
 
Eigenschappen
De pagina-eigenschappen, zoals paginanummer, bestandnaam enz. kunnen worden gewijzigd. 
Zie ook:Pagina-eigenschappen 
 
Subpagina-nummering
Subpagina's kunnen van een automatische nummering worden voorzien.
Zie ook: Subpagina-nummering

Afdrukvoorbeeld
Bekijk de huidige geselecteerde pagina voordat deze afgedrukt wordt.

Afdrukken
Druk de geselecteerde pagina direct af.
 
Onderhoud paginabestand
Pagina's bewerken, verwijderen en toevoegen in paginabestand.
Zie ook:  Onderhoud paginabestand

1.4.1 Pagina-eigenschappen

De pagina-eigenschappen zoals nummer, titel en paginabestand kunnen worden bekeken en/of
worden gewijzigd. Indien in het Extra menu Fastext is aangevinkt dan kan men ook de Fastext
links aangeven bij de pagina.
 
Algemeen
 
Pagina in uitzending (alleen PheTxtServer)
Als niet aangevinkt dan wordt de pagina uit de uitzending verwijderd.
 
Paginanummer
Het paginanummer moet liggen tussen 100 en 897. 898 en 899 zijn gereserveerd voor
testpagina's. 
 
Titel
De titel is de tekst die o.m. in de paginaboom staat naast het paginanummer.
 
Gekoppeld paginabestand
Dit is de naam van het losse paginabestand waar naar verwezen wordt. Het is handig om de
bestandsnamen te laten beginnen met het paginanummer maar dit is niet verplicht.  Met de
"Selecteer" knop kan naar een andere pagina worden verwezen. 
Zie ook: Pagina selecteren
 
Fastext prompt
Type hier de tekst welke als keuze tekst verschijnt onderaan de pagina.
 
Fastext

Selecteer een regel in de lijst "overige pagina's" en klik op één van de vier knoppen met  .
Het geselecteerde nummer verschijnt in het betreffende vak en de prompttekst verschijnt in de
zwarte balk.
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Men kan ook het nummer met de muis slepen naar het  vak of naar de zwarte balk.
De promptteksten kunnen worden ge-edit in de lijst.

Door op een knop met  te klikken wordt de betreffende link gewist.
  
Controle
Diverse controle bits welke bepalen hoe de pagina wordt uitgezonden. Zo b.v. kan de pagina als
een ondertitelpagina worden weergegeven.
Voor normaal gebruik is het niet nodig hier iets te wijzigen.

1.4.2 Wizard nieuwe pagina

Nummer
Het paginanummer moet liggen tussen 100 en 897. 898 en 899 zijn gereserveerd voor
testpagina's. 
 
Titel
De titel is de tekst die o.m. in de paginaboom staat naast het paginanummer.
 
Nieuw paginabestand
Een nieuw leeg paginabestand wordt aangemaakt. Er wordt voorgesteld om de naam te gebruiken
die is samengesteld uit het nummer en de titel. Men is echter vrij om iedere andere naam in te
vullen.
 
Bestaand paginabestand
Selecteer een bestaand paginabestand om naar te verwijzen.
Zie ook: Pagina selecteren

1.4.3 Wizard subpagina

Subnummer
Automatisch wordt een subnummer toegekend aan de pagina. Indien men b.v. subnummer 03
heeft geselecteerd dan krijgt de nieuwe pagina subnummer 04. De overige nummers worden met
één verhoogd, dus 04 wordt 05, 05 wordt 06 enz. Indien de volgorde niet juist is dan kan men de
pagina's in de boom "verslepen" met de muis. 
 
Titel
De titel is de tekst die o.m. in de paginaboom staat naast het paginanummer.
 
Nieuw paginabestand
Een nieuw leeg paginabestand wordt aangemaakt. Er wordt voorgesteld om de naam te gebruiken
die is samengesteld uit het nummer en de titel. Men is echter vrij om iedere andere naam in te
vullen.
 
Bestaand paginabestand
Selecteer een bestaand paginabestand om naar te verwijzen.
Zie ook: Pagina selecteren

1.4.4 Subpaginanummering

Algemeen
Subpagina's kunnen worden voorzien van een automatische nummering. De nummering wordt
opgenomen in het editiebestand en dus niet in de pagina zelf. De positie en stijl is voor alle
subpagina's ven het betreffende hoofdnummer gelijk. De kleur wordt bepaald door wat er reeds
stond op de betreffende pagina. Bij het editen van de subpagina's dient met rekening te houden
met de plaats en kleur van de nummering.
 
Stijl
Bij knipperen gaan de >> tekens knipperen. Na deze tekens wordt nog een "Steady" attribuut
toegevoegd.
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Positie
Bepaal de regel en de kolom waar de nummering moet komen. De kolomwaarde bepaalt waar het
laatste teken van de nummering komt. De nummering wordt dus rechts uitgelijnd.

1.4.5 Onderhoud paginabestand

Paginalijst
De lijst links bevat alle pagina's in het paginabestand. Als in de eerste kolom een "X" staat dan is
deze pagina in één of meer edities in gebruik. 
 
Sorteren 
Klik boven de kolom op "Gewijzigd" om te sorteren op datum/tijd of op de kolom "Naam" om te
sorteren op naam. 
 
Pagina-inhoud
Rechts-boven staat de pagina-inhoud afgebeeld.
Dubbelklikken op de afbeelding opent de teleteksteditor (presteleditor).
 
Editielijst
De editielijst laat zien in welke editie de geselecteerde pagina is toegepast.
 
Nieuw
Voeg een nieuwe lege pagina aan het paginabestand toe.
 
Opslaan als
Hiermee kan de geselecteerde pagina met een andere naam worden opgeslagen. Op deze wijze
kan een pagina worden gekopieerd.
 
Bewerken
De teleteksteditor opent en de geselecteerde pagina kan worden bewerkt.
 
Verwijderen
Verwijder de geselecteerde pagina uit het paginabestand.
 
Lege
Laat het aantal niet in gebruik zijnde pagina's zien en vraagt of deze mogen worden verwijderd uit
het paginabestand.

1.4.5.1 Pagina selecteren

Pagina selecteren
Klik op de gewenste pagina en klik op "OK".
 
Paginalijst
De lijst links bevat alle pagina's in het paginabestand. Als in de eerste kolom een "X" staat dan is
deze pagina in één of meer edities in gebruik. 
 
Sorteren 
Klik boven de kolom op "Gewijzigd" om te sorteren op datum/tijd of op de kolom "Naam" om te
sorteren op naam. 
 
Pagina-inhoud
Rechts-boven staat de pagina-inhoud afgebeeld.
Dubbelklikken op de afbeelding opent de teleteksteditor (presteleditor).
 
Editielijst
De editielijst laat zien in welke editie de geselecteerde pagina is toegepast.
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1.5 Extramenu

Inserter
Instellingen van de inserter welke zich in deze computer bevindt.
Zie ook: Inserter 

Extra
Diverse instellingen van van PheText-programma.
Zie ook: Extra

Teletekst servers
Voeg telekstservers toe, alleen nodig wanneer de teletekstinserter zich in een andere computer
bevindt dan deze.
Zie ook:Teletekst servers 

Taal
Selecteer de gewenste taal.

 

1.5.1 Extramenu inserter

Algemeen

Rom versie
Laat de datum en versie zien van de eprom op de inserterkaart.
 
Code Versie
Laat de datum en versie zien van de code welke geladen is in de inserter.
 
Kopregel tekst
Vul de tekst in welke op de kopregel te zien is, normaal is dit de naam van de uitzendorganisatie.
Het aantal tekens kan afhankelijk van de weergave van dag en/of maand maximaal  20 bedragen.
 
Kopregel tekstkleur
Kies een kleur voor de kopregeltekst.
 
Kopregel datum en tijd kleur
Kies een kleur voor de datum en tijd in de kopregel.
 
Kopregel datum en tijd
Zet datum en tijd van de inserter gelijk met de PC. Na enige tijd kan de teletekstklok ongelijk gaan
lopen, dus zet regelmatig de datum en tijd gelijk. Zorg er uiteraard voor dat de klok van de PC
goed loopt. 
 
Kopregel weergave
Kies voor de weergave van: dag/datum/tijd, datum/tijd of alleen tijd.
 
Kopregel taal
Kies de taal voor de maand/dag-aanduiding in de kopregel.
 
Gebruikte beeldlijnen
Stel de beeldlijnen in waarop teletekst wordt uigezonden. Meer beeldlijnen betekent een kortere
wachttijd voor de kijker. Meer dan 24 beeldlijnen ( 12 links en 12 rechts) heeft geen zin. 
 
6,9 MHz klok
Indien de inserter wordt gebruikt met een afwijkend ingangssignaal kies dan voor "Vrij lopend".
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Kies in normale gevallen altijd voor "Gelokt aan HSync".

Broadcast Service Data

Initial Page
This tells the teletext decoder of the receiver on which page to start, normally this is page 100.

Network Identification Code
A broadcaster can obtain this code from the EBU as his unique code.

Time Offset Code
Offset to UTC time, for MET zone this is  +1.

Modified Julian Date
The current UTC date.

Universal Time Co-ordinate
The current UTC time, calculated from the computer time and the Time Offset Code.

Status Display
The text you see when zapping from one TV channel to the other TV channel.

N.B. All above settings are stored in an EEROM on the inserter board and will be kept also after a
power down.

1.5.2 Extra

Communicatie met de inserter

· Direct: De pagina's van de huidige editie direct naar de inserter in deze computer, indien
aanwezig.

· Via FTP: De communicatie gaat via FTP en PHeFTPServer naar PHeTxtServer op de lokale om
naar de remote computer.

Let op: 
De optie direct kan en mag alleen gebruikt worden als er niet vanuit andere locaties naar deze
inserter wordt verzonden en als er geen gebruik wordt gemaakt van PheWebTxt. In alle andere
gevallen dient er gebruik te worden gemaakt van de communicatie via PheFtpServer ook indien er
op dezelfde computer wordt ge-edit als waar de inserter zich in bevindt. Als FTP-host dient dan te
zijn Localhost of IP-adres 127.0.0.1

Sub pagina's
Hier kan bij benadering de rouleertijd van de rouleerpagina's ingesteld worden. De werkelijke
rouleertijd kan sterk afwijken van de ingestelde waarde. De rouleer tijd hangt af van het aantal
ingebruik zijnde beeldlijnen en het aantal pagina's in de uitzending.
 
Diversen

· Laad editie bij start programma: Indien aangevinkt dan wordt de laatst bewerkte editie in de
inserter geladen bij het starten van het programma (alleen lokale inserter).

· Fastext (FLOF): Indien aangevinkt kan Fastext worden gebruikt.
· ACI pagina's: Indien de teletekstinserter voor ACI wordt gebruikt dan worden de

paginanummers 876 t/m 897 voor ACI gereserveerd. ACI (= Automatic Channel Installation) is
alleen van belang voor beheerders van TV-kabelnetten.  

· Editie opslaan voor upload naar inserter: wanneer aangevinkt dan wordt de huidige editie zonder
te vragen automatisch opgeslagen voordat deze wordt verzonden.

Bron folder
Hier kan de folder worden geselecteerd waar de editiefolder en de paginafolder zich bevinden.
Normaal is dit de folder C:\Phecap\PheText\
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1.5.3 Teletekst servers

Nummer
Uniek volgnummer voor servers.

Naam
Vul hier de naam in van de locatie (kopstation) van de server.

FTP Host
Naam van de FTP Host waar het PheTxtServer programma op draait.
Indien PheText op dezelfde computer is geïnstalleerd als waar de inserter zich in bevindt gebruik
dan als FTP host: Localhost of IP-adres 127.0.0.1
 
UserID
FTP User zoals geconfigureerd in het PheTxtServer programma.
 
Password
FTP Password zoals geconfigureerd in het PheTxtServer programma.

FTP Port
FTP poortnummer, standaard is dit nummer 21

Passive mode
Is bij soms nodig bij bepaalde verbindingen. 
Voor meer informatie hierover zoek op internet naar "FTP Passive Mode".

Test verbinding
Druk op de knop om de controleren of de verbinding "OK" is.
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2 Lesmenu teletekst

Hier worden stap voor stap met behulp van opdrachten functies van het teletekstprogramma
uitgelegd. De opdrachten worden steeds vooraf gegegaan door >> .
 
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 maak indexpagina
 
Maak tweede pagina
 
Maak derde pagina
 
Editie in uitzending

2.1 Start programma en maak indexpagina

>> Start het programma door dubbel te klikken op het PHETEXT icoon.
 
Na dat het programma opgestart is verschijnt het hoofdscherm. Aan de linkerkant bevindt zich de
z.g. paginaboom en rechts de geselecteerde pagina. 
 
>> Klik op "Bestand"  op de menubalk links bovenaan en klik vervolgens op "Nieuw"
 
Er verschijnt een scherm "Indexpagina nieuwe editie". Hier kunnen de titel en de bestandsnaam
worden ingevuld van de indexpagina. Het nummer is altijd 100 en kan niet worden veranderd. Bij
de titel staat reeds "Index" en bij bestandsnaam staat "100.00 Index.tpg". 
 
>> Laat alles zoals het is en klik op: "OK"
 
Als het goed is zien we nu links boven in de boom: "100.00 Index". Rechts is een zwart vlak te
zien, de eerste nog lege pagina. 
 
>> Beweeg met de muiscursor over de knoppen.
 
Er verschijnen de z.g. hintteksten. Deze geven een korte uitleg over de knoppen. 
 
>> Dubbelklik op de nog lege pagina (Het zwarte vlak rechts).
 
Er verschijnt een nieuw venster met veel knoppen. Dit is de teletekstpagina-editor.
 
>> Type de volgende regels: (Lees ook de uitleg van de editor)
 

Nieuws 200
Weer 300
Agenda 400

 

>> Klik op:   (Sluiten)
 
Het scherm "Wijzigingen bewaren?" verschijnt.
 
>> Klik op: "Ja"
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Rechts staat nu de getypte tekst.

>> Klik op:  (Bestand opslaan)
 
Het scherm "Opslaan als" verschijnt.
 
>> Type "Les" bij bestandsnaam en klik op "Opslaan". 
 
Ga verder met:  Tweede pagina

2.2 Maak tweede pagina

>> Klik op de boom op de indexpagina

Deze is nu geselecteerd, d.w.z. de tekts "100.00 Index" is donkerblauw (Indien er slechts één
pagina is zal deze reeds geselecteerd zijn).
 

>> Klik op:  (Nieuwe pagina)

Het scherm "Nieuwe pagina wizard" verschijnt.
 
>> Vul bij nummer "200" in en klik op "Volgende".
>> Vul bij titel "Nieuws" in en klik op "Volgende".
>> Klik op de knop "Nieuw" (nieuw paginabestand)

Een scherm "Nieuw paginabestand" verschijnt. De naam is reeds ingevuld: "200.00 Nieuws.tpg"
 
>> Klik op "OK"

Bij "Gekoppeld paginabestand" staat nu: 200.00 Nieuws.tpg
Dit is de naam waaronder de losse pagina wordt opgeslagen.
 
>> Klik op: "Volgende" en "Voltooien"

Rechts verschijnt weer een zwart vlak
 
>> Dubbelklik op het zwarte vlak

De is de teletekstpagina-editor verschijnt weer.
 
>> Type de volgende regels:

Campingnieuws 210
Lokaal nieuws 220

 

>> Klik op:   (Sluiten)

Het scherm "Wijzigingen bewaren?" verschijnt.
 
>> Klik op: "Ja"

Rechts staat nu de getypte tekst.
 
Ga verder met: Maak een derde pagina
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2.3 Maak een derde pagina

>> Klik op pagina 100 in de boom.
 
Rechts verschijnt pagina 100.
 
>> Klik op de pagina rechts op het paginanummer 200.
 
Nu verschijnt rechts de zojuist aangemaakte pagina 200. Door te klikken op de nummers in de
pagina kan snel een pagina worden geselecteerd. 
 

>> Klik op:  (Nieuwe pagina)
 
Het scherm "Nieuwe pagina wizard" verschijnt.
 
>> Vul bij nummer "210" in en klik op "Volgende".
>> Vul bij titel "Campingnieuws" en klik op "Volgende".
>> Klik op de knop "Nieuw" (nieuw paginabestand)
 
Een scherm "Nieuw paginabestand" verschijnt. De naam is reeds ingevuld: "210.00
Campingnieuws.tpg"
 
>> Klik op "OK"
 
Bij "Gekoppeld paginabestand" staat nu: 210.00 Campingnieuws.tpg
Dit is de naam waaronder de losse pagina wordt opgeslagen.
 
>> Klik op: "Volgende" en  "Voltooien"
 
Rechts verschijnt weer een zwart vlak.
 
>> Dubbelklik op het zwarte vlak.
 
De is de teletekstpagina-editor verschijnt weer.
 
>> Type de de gewenste tekst.
 

>> Klik op:   (Sluiten)
 
Het scherm "Wijzigingen bewaren?" verschijnt.
 
>> Klik op: "Ja"
 
Rechts staat nu de getypte tekst.
 
Ga verder met: Editie in uitzending

2.4 Editie in uitzending

>> Klik op:  (Upload editie)
 
Er wordt eventueel gevraagd om het bestand op te mogen slaan.
 
>> Klik op: "OK"
 
Het editiebestand wordt gekopieerd naar de inserter en de uitzending is gestart.
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