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MyEasyChannel is een product van Zwart Audiovisual BV 
Zuidesch 4, 9304 TW  Lieveren – Nederland – T: 0031(0)505017340 – E: info@zwart-av.nl 
Kijk op www.zwart-av.nl of www.myeasychannel.nl 
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1- Basis principe: 
Met MyEasyFeedManager plaatst u eenvoudig afbeeldingen, video, tekstpagina’s  en externe 
MRSS-Feeds online. Een externe MRSS-Feed kan bijvoorbeeld een advertentie van een derde 
partij zijn, het weerbericht, een nieuwsdienst, etc. Zo creëert u uw persoonlijke “PLAYLIST” voor  
uw beeldscherminformatie.  
 
Het beheer van het systeem vraagt geen specifieke kennis en is met recht “Easy” te noemen. 
U sleept de gewenste objecten (afbeeldingen, video, MRSS Feeds)  eenvoudig naar het linker veld. 
De afspeelvolgorde verandert u simpelweg, door de objecten te verschuiven. 
Zodra u op <Bewaar Feed> klikt, is uw ‘uitzending’ actueel en zal direct op uw beeldscherm worden 
getoond. 
 

                   
 
 
 

2- Stappen: 
 

Ontwerp: maak uw afbeeldingen of video’s in de daarvoor bestemde programma’s. 
Voor afbeeldingen kunt u o.a. PowerPoint gebruiken of voor gevorderden Photoshop, Indesign, enz. 
Voor video kunt u een video editing pakket gebruiken, zoals Premiere Pro, Final Cut Pro, enz. 

 
U bewaart uw afbeeldingen als .jpg of .png  en uw video’s als MP4 (H264). 
Voor toelichting kunt u contact opnemen met ons team. 
 
Selecteren:  U vult  uw voorraadbak (Beschikbare onderdelen) met uw afbeeldingen en video’s. 
 
Sorteren: U sleept de gewenste onderdelen (afbeeldingen, video’s en tekstpagina’s) naar de linker 
kolom (Online Feed) 
 
Uitzenden: zodra u op <Bewaar Feed> klikt, is uw uitzending actueel. 
 
Vertoningstijd: de afbeeldingen geeft u een vertoningstijd; bijvoorbeeld 10 seconden. 
De vertoningstijd van de video wordt bepaald door de lengte van de video zelf. 
 
 Kalender: met de kalender geeft u aan, van wanneer tot wanneer een afbeelding of video in de 
”show”vertoond mag worden. 
 
Externe Feed: u kunt één of meerdere externe feeds in de show activeren. 
Denk aan Weerbericht, Nieuwsdienst, specials en meer… 

mailto:info@zwart-av.nl
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3- Inloggen: 
Voor het beheer logt u in op het online programma. Plaats de URL in uw Browser en vul uw PIN 
code in. De URL van de manager is vermeld in uw licentie overeenkomst, evenals de genoemde 
PIN code. 
Voorbeeld: http://www.myeasychannel.nl/feedmanagers/feedmanager_calendar/feedmanage.php 

 
 

 
Uw persoonlijke Feed Manager wordt geopend. 
 

 
 
 
3a- Multi Feeder: 
Indien u beschikt over een Multi Feeder, dan ziet u een kolom met de diverse Feeders (custom) en 
een extra knop om de keuze van de Feeder te bevestigen. 
 
Selecteer de gewenste Feeder en bevestig met <Wissel>. 
 

 

mailto:info@zwart-av.nl
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4- Afbeeldingen uploaden: 
Klik op <Browse> en ga naar uw afbeeldingen bestand op uw computer. Het systeem accepteert  
JPG bestanden (.jpg, .JPG, .jpeg) en PNG bestanden (.png). Maak uw keuze en klik daarna op 
<Submit>. Hiermee wordt de afbeelding in uw online voorraadbakje geplaatst. 
 

 
 
In onderstaand voorbeeld zijn een tweetal afbeeldingen ge-upload en deze staan nu in de 
‘CLOUD’ (MyEaysyChannel Server). 
 

 
 
 
5- Afbeeldingen in de show plaatsen: 
Om uw afbeeldingen daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van uw presentatie, sleept u deze naar 
links in het venster “Online Feed” .  De afbeeldingen zullen altijd onderaan in de ‘Online Feed’ 
worden geplaatst. Sleep de afbeelding naar de gewenste positie en klik op <Bewaar Feed>. 
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Vertoningstijd: 
U kunt de vertoningstijd per afbeelding wijzigen, door het aantal seconden te veranderen. 
In dit voorbeeld zijn de default tijden veranderd in resp. 8 en 15 seconden. 
Vergeet niet uw veranderingen op te slaan (Bewaar Feed). 
 

 
 
 
 
6- video uploaden: 
Met de Feed Manager kunt u ook video clips online plaatsen. 
Klik op <Browse> en ga naar het video bestand op uw computer. Het systeem accepteert  MP4 
H264 bestanden ( .mp4). Maak uw keuze en klik daarna op <Submit>. 
 

 
 
 
De video upload kan – afhankelijk van de bestandsgrootte en de snelheid van uw internet 
verbinding – enige tijd in beslag nemen. U kunt de activiteit boven in uw Browser zien. 
LET OP: de max. upload bestandsgrootte is 99 MB. per video. 
 

   Browser actief tijdens uploaden 

 
 
 
 

mailto:info@zwart-av.nl
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Wacht tot de video is ge-upload. Zodra de upload is voltooid, verschijnt deze in de lijst 
‘Beschikbare onderdelen’. 
 

 Beschikbare onderdelen 
 
 
7- Video in de show plaatsen: 
Sleep de gewenste video naar het ‘Online Feed’ venster.  
De video zal altijd onderaan in het venster zijn positie innemen.  Bevestig altijd met <Bewaar Feed>. 
 

 
 
Vertoningstijd: 
Voor video kunt u geen vertoningstijd instellen. Dit wordt bepaald door de lengte van de gekozen 
video. 
 
 
 

mailto:info@zwart-av.nl
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8- Tekst Editor  
De Feedmanager heeft standaard 4 tekst pagina’s. Meerdere pagina’s is mogelijk (optioneel/kosteloos).   
U vindt de beschikbare tekstpagina’s rechts (Externe Feeds en Tekst Edit). 
Elke tekst editor heeft de optie om uw teksten aan te passen, de achtergrond afbeelding en de  
afbeelding te vervangen. U kunt de afbeelding ook verwijderen (alleen teksten op achtergrond). 
Het Myeasychannel Team maakt voor u een basis “Lay out” in uw huisstijl, kleurstelling en daarbij 
de positie en grootte van zowel de teksten als de afbeelding. Om uw huisstijl en vormgeving te 
waarborgen, is het systeem niet ingericht, om dit zelf uit te voeren. 
 
LET OP: afhankelijk van uw account, kunt u als user geen afbeeldingen en achtergronden 
vervangen. U moet dan als Administrator zijn ingelogd. 
 
Om een tekst pagina te wijzigen, klikt u op één van de aan te passen tekst iconen. 
Dit mag u zowel in de online Feed als in deExterne feeds en “Tekstedit” doen. 
 

 
 
De tekst editor van de aan te passen tekstpagina wordt geopend. 
Pas de teksten in zowel de kopregel, de subtitel en de tekstrubrieken aan, klik op <Opslaan> 
En ga terug naar de Feedmanager (in de Browser balk). 
 

 

mailto:info@zwart-av.nl
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9- Plaatsen van een achtergrond: 
U kunt de achtergrond zelf desgewenst vervangen. Houd u daarbij wel rekening met de positie van 
de teksten of laat de posities door het Myeasychannel Team aanpassen. 
Klik op <Bestand kiezen> en bevestig met <Opslaan> 

 
 
LET OP: afhankelijk van uw account, kunt u als user geen afbeeldingen en achtergronden 
vervangen. U moet dan als Administrator zijn ingelogd. 
 
10- Plaatsen van een afbeelding: 
De positie en grootte van de afbeeldingen hebben wij voor u bepaald. Desgewenst kan dit door het 
Myeasychannel Team worden aangepast. 
Klik op <Bestand kiezen> en bevestig met <Opslaan> 
Om een afbeelding te verwijderen, vinkt u het hokje <Plaatje verwijderen> aan in bevestgt u dit met 
<Opslaan>. 
 

 
 
LET OP: afhankelijk van uw account, kunt u als user geen afbeeldingen en achtergronden 
vervangen. U moet dan als Administrator zijn ingelogd. 
 

  
 
 

Als uw account de mogelijkheid biedt voor het 
plaatsen van meerdere afbeeldingen, dan ziet u 
een keuze uit Afbeelding 1, Afbeelding 2, 
Afbeelding 3, enz. 
 
Het vinkje geeft aan, dat op deze positie een 
afbeelding is geplaatst. 
 

mailto:info@zwart-av.nl
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U ziet de gekozen achtergrond, de afbeelding en uw tekstaanpassingen in het voorbeeld links. 
 

 
 
11- Online plaatsen van een tekst pagina 
Sleep het gewenste tekst pagina naar de linker zijde. 
Bevestig altijd met <Bewaar Feed>. 
 

 
 
12- Omschrijving van de tekstpagina’s wijzigen. 
Standaard hebben de tekstpagina’s de omschrijving ‘MyeasyTekst1’, ‘MyeasyTekst2’, enz. 
Deze omschrijving kunt u wijzigen in elke willekeurige omschrijving. Klik daarvoor op het potlood 
icoontje.Let daarbij op, dat aan het einde van uw gewijzigde tekst altijd het woordje ‘Tekst’ wordt 
toegevoegd. 
Voorbeeld: ‘kleedkamer-demo-tekst’.  Gebruik s.v.p. geen spaties, maar koppeltekens. 
 

 
 

Potlood icoon om uw omschrijving te 
wijzigen. 

mailto:info@zwart-av.nl
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13- Een externe Feed uploaden (optioneel): 
Een externe Feed kan een ander online product van MyEasyChannel zijn of een externe MRSS Feed. 
Denk aan een Text- of Picture uploader, die door derden wordt beheerd of een speciale feed, zoals 
Pietsweer, Buienradar en meer… De URL van de speciale feed wordt door het Myeasychannel Team 
aan u verstrekt of desgewenst in de voorraad bak geplaatst. 
 
Geef de Feed een voor u herkenbare titel;  bijvoorbeeld “Weerbericht” . 
Plaats of kopieer de desbetreffende URL in het URL venster en klik op <Submit>. 
 

 
 
 
14- Een externe Feed in de show plaatsen: 
Sleep de URL naar de Online Feed. Hij zal altijd de positie onderaan de lijst innemen. 
Bevestig altijd met <Bewaar Feed>. 
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15- Volgorde van uw vertoning: 
Klik op het icoon van de te verplaatsen afbeelding, video of URL in het ‘Online Feed’ venster. 
Sleep de afbeelding, de video of de URL naar de gewenste positie en bevestig altijd met <Bewaar 
Feed>. 
 

          
 
In dit voorbeeld is de video boven de afbeelding verplaatst. 
 
16- Kalender 
Met de kalender kunt u aangeven, in welke periode en in welke tijdzone u een afbeelding, video of 
externe Feed wilt vertonen.  
 
16.1- Continu actief: 
Als u geen kalenderdagen invult, is het object altijd in de show aanwezig. 
U kunt dit zien aan de grijze kalender. 

 
16.2- kalender instellen: 

Klik op het kalender symbooltje . 
Er opent zich een venster. 
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Als u de aanvangsdatum wilt invoeren, klikt u op “Van”. 
Vul de gewenste datum in of klik deze aan op de kalender. Klik op “Opslaan” of ga door naar de 
uitgangsdatum door op “T/m” te klikken. 
 

      
16.3- Alleen aanvangsdatum:  
Als u een object online hebt geplaatst, die vanaf een gewenste datum in de show actueel moet zijn 
en daarna continu aanwezig moet zijn, kunt u volstaan met alleen een “Van” datum in te vullen. 
 
16.4- alleen stopdatum: 
Als u een object online hebt geplaatst, die direct getoond mag worden, maar bijvoorbeeld na een 
week weer uit de afspeellijst moet zijn verwijderd, dan kunt u volstaan met alleen een “Tot” datum 
in te vullen. 
 
Vergeet niet na het instellen van datum en/of tijd op <Bewaar Feed> te klikken. 
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16.5- Dag keuze: 
Vink de gewenste dagen aan, wanneer een onderdeel actief moet zijn. 
In onderstaand voorbeeld wordt het onderdeel alleen op werkdagen getoond. 

 
 
16.6- tijd 
Stel de tijd in m.b.v. de slider. 
In het voorbeeld hieronder is het onderdeel alleen op zaterdag en zondag actief in de tijdsperiode 
van 9:00 uur tot 19:50 uur. 

 
 
Verwijderen van onderdelen uit de ‘Online Feed’: 
Klik op het rode icoon om een onderdeel uit de ‘Online Feed’ te verwijderen. 
Het onderdeel blijft wel beschikbaar in de lijst ‘Beschikbare onderdelen’ . Bevestig altijd met 
<Bewaar Feed>. 
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Verwijderen van onderdelen uit de lijst ‘Beschikbare onderdelen’: 
Klik op het prullenbak icoon om een onderdeel definitief uit de lijst te verwijderen. 
Let op: het onderdeel wordt dan ook uit de ‘Online Feed” verwijderd.  
Bevestig altijd met <Bewaar Feed>. 
 

 
 
 
 
Tip: 
Verwijder zoveel mogelijk de niet langer gebruikte objecten in de Online Feed. 
Dit voorkomt een ellenlange afspeellijst, waardoor het beheer erg onoverzichtelijk wordt. 
 
 
17- Preview: 
U kunt uw playlist in een webbrowser controleren. 
Klik op de TV afbeelding en uw Browser wordt gestart en zal een overzicht geven van uw show. 
 

 
 
Let op: 
Niet iedere Browser ondersteunt direct deze optie. Afhankelijk van welke Browser u gebruikt, zijn er 
specifieke oplossingen, om deze functie wel te kunnen gebruiken. 
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18- Plaatsen in uw BrightSign project (voor gevorderden) 
Open uw project of maak een nieuw project aan. 
Maak de zone actief, waar u de Feedmanager wilt gaan toepassen. 
Klik op <Media RSS Feed> en sleep deze naar de plaats, waar u de Feed in de presentatie wilt hebben. 
In dit geval is dat achter de tweede afbeelding. 
 

 
 
Plaats de URL in het Popup menu. 
 

 
 
Klik op <OK> en de Feed gaat naar de positie in de tijdlijn. 
 

 
 
Publish daarna uw presentatie op de voor u gebruikelijke wijze (Local. Local network of Simple File 
Networking) 
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LET OP: 
Als u alleen maar één Feedmanager op de tijdlijn plaatst (dus verder geen afbeeldingen of video  
op de tijdlijn) , zal veelal geen ‘Refresh’ plaatsvinden.  
M.a.w. toevoegingen of verwijderingen worden niet geactualiseerd. 
Plaats in dit geval de Feedmanager tweemaal op de tijdlijn. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
Zwart-AV 
Zuidesch 4 
9304 TW  Lieveren - Nederland 
T: 0505017340 
E: info@zwart-av.nl 
W: www.myeasychannel.nl 
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