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Over deze handleiding
Het doel van deze handleiding is het verstrekken van de vereiste informatie over het
installeren, configureren en bedienen van de Bosch DCN Webcast-applicatie. In deze
handleiding zijn geen installatie-instructies voor hardware opgenomen. Raadpleeg, indien
nodig, de handleidingen van het DCN Vergadersysteem.
Deze handleiding is ook beschikbaar als digitaal document in Adobe Portable Document
Format (PDF).
Raadpleeg voor meer informatie over DCN in het algemeen de productinformatie op
www.boschsecurity.nl.

Doelgroep
Deze handleiding is bedoeld voor installateurs, operators en gebruikers van de Bosch DCN
Webcast-applicatie.

Copyright en disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze documentatie mag worden gereproduceerd of
openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Neem voor informatie over toestemming voor herdrukken en
uittreksels contact op met Bosch Security Systems B.V..
De inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Documenthistorie

Uitgiftedatum Documentatieversie Reden

2013-03-04 V1.0 1e editie

2013-06-12 V1.1 Meerdere talen toegevoegd.

1

1.1

1.2

1.3

4 nl | Over deze handleiding Webcast Application

2013.06 | V1.1 | DCN-SWWA Software Manual Bosch Security Systems B.V.

http://www.boschsecuritysystems.com


Systeemoverzicht
Webcast-applicatie is de software waarmee de gebruiker video en audio van het Bosch DCN
Vergadersysteem kan streamen en lokaal opnemen, in de cloud kan archiveren of live via
internet kan streamen. Informatie en inhoud van vergaderingen wordt rechtstreeks vanuit de
Webcast-planner (via internet toegankelijke applicatie) geladen. In de Webcast-applicatie
worden de agenda-informatie en de inhoud van presentaties voorzien van een tijdstempel voor
de gearchiveerde versie van een live webcast.
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Webcasting met analoge camera's
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Meertalige webcasting met HD-camera's
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1. DCN Deelnemerspost.

– Raadpleeg voor meer informatie de DCN-handleidingen en helpbestanden
2. DCN‑CCU(B)2 (DCN Centrale Besturingseenheid).

– Raadpleeg voor meer informatie de DCN-handleidingen en helpbestanden
3. Audio-naar-serieel SDI-omvormer (Serial Digital Interface). Bedoeld voor HD-camera's.

– OPMERKING: gebruik audio-uitgang 2 (opname-uitgang) op de DCN‑CCU(B)2.
– Raadpleeg voor meer informatie Vereisten, Pagina 8 en de beschikbare

documentatie van de SDI-omvormer.
4. Bosch (HD of analoge) Conference Dome.

– Raadpleeg voor meer informatie de beschikbare documentatie van de gebruikte
camera.

5. HD‑SDI video switcher voor HD-camera's of Allegiant voor analoge camera's (nodig
wanneer meer dan 1 camera wordt gebruikt).
– Raadpleeg voor meer informatie de beschikbare documentatie van de gebruikte

video switcher of Allegiant.
6. DCN‑SW (DCN Conferentiesoftware Suite).

– Raadpleeg voor meer informatie de DCN-handleidingen en helpbestanden
7. Audio van DCN‑CCU(B)2 naar audio-ingang van de analoge capture card.

– OPMERKING: gebruik audio-uitgang 2 (opname-uitgang) op de DCN‑CCU(B)2.
– Raadpleeg voor meer informatie Vereisten, Pagina 8 en de DCN-handleidingen en

helpbestanden.
8. Audio en video van de HD‑SDI-omvormer naar de HD‑SDI capture card.
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– Raadpleeg voor meer informatie Vereisten, Pagina 8 en de beschikbare
documentatie van de SDI-omvormer.

9. Ethernet-aansluiting op de HD‑SDI video switcher (bij gebruik van HD-camera's) of video
op de analoge capture card (bij gebruik van analoge camera's).
– Raadpleeg voor meer informatie Vereisten, Pagina 8 en de beschikbare

documentatie van de video switcher of capture card.
10. DCN‑SWWA (Webcast-applicatie (Master)).

– Raadpleeg voor meer informatie deze softwarehandleiding.
11. Windows-pc.

– Raadpleeg voor meer informatie Vereisten, Pagina 8.
12. Gesynchroniseerd inplannen van webcasts (Webcast-planner).

– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-planner en -
speler.

13. Webcasts streamen of publiceren (Webcast-speler + microsite).
– Raadpleeg voor meer informatie deze softwarehandleiding en de

softwarehandleiding van de Webcast-planner en -speler.
14. Webcast inplannen door client

– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-planner en -
speler.

15. Internetomgeving.
16. Webcast-planner-applicatie (met internettoegang).

– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-planner en -
speler.

17. Webcast-speler + microsite (met internettoegang).
– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-planner en -

speler.
18. Gebruikers bekijken de webcast op een pc of Mac.
19. Gebruikers bekijken de webcast op een mobiel apparaat.
20. HD‑SDI-videosplitter.

– Raadpleeg voor meer informatie de beschikbare documentatie van de gebruikte
HD‑SDI-videosplitter en deze softwarehandleiding.

21. Ethernet-switch.
– Raadpleeg voor meer informatie de beschikbare documentatie van de gebruikte

Ethernet-switch en deze softwarehandleiding.
22. DCN audio-expander (alleen gebruikt bij meertalige webcasting).

– Raadpleeg voor meer informatie de DCN-handleidingen en helpbestanden
23. DCN‑SWWA (Webcast-applicatie (Slave)).

– Raadpleeg voor meer informatie deze softwarehandleiding.
24. Windows-pc.

– Raadpleeg voor meer informatie Vereisten, Pagina 8.
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Vereisten
PC-software
De pc waar u de Webcast-applicatie op installeert, moet draaien op:
– Windows 7 Home Premium of hoger (alleen 64 bits) of,
– Windows Vista Home Premium of hoger (alleen 64 bits).
Alle versies moeten voorzien zijn van de meest recente service packs en updates, ongeacht de
taalversie.

PC-hardware
– 1 vrije PCI Express-sleuf (bij gebruik van een HD capture card).
– 1 vrije PCI-sleuf versie 2.1 (bij gebruik van een analoge capture card).
– Quad core processor (2,50 GHz) en 4 GB intern geheugen.
– Minimale vrije schijfruimte: 500 GB.

Internetpoorten
De volgende internetpoorten moeten beschikbaar zijn voor de Webcast-applicatie om een
webcast te kunnen houden:
– 80 TCP [http].
– 443 TCP [https-uploads].
– 1935 TCP [flash streaming].
– Internetverbinding: vereist is een minimale uploadsnelheid van 250 Kbit/s voor analoge

camera's en 350 Kbit/s voor HD-camera's.

Aanwijzing!

De webcasts worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc. Bijv. voor 1 uur webcasting

met de hoogste resolutie is ca. 429 MB vrije geheugenruimte op de harde schijf vereist.

Controleer of u voldoende vrije geheugenruimte op de harde schijf hebt.

 

Capture card
Zorg ervoor dat u een van de hieronder vermelde capture cards gebruikt die als beste zijn
getest voor gebruik in combinatie met de Webcast-applicatie.

HD-kaarten:
Bedoeld voor gebruik met HD Conference Dome.

Fabrikant Product Compatibiliteit PCI-
sleuf

ATX-
profiel

Naam van
video-
apparaat

Naam van
audio-
apparaat

Viewcast Osprey‑700e HD 64-bits Windows
Vista, Windows 7,
Windows server
2008

Express Hoog/laag Osprey‑700 HD
video-apparaat
1

SDI-ingang 1
(Osprey‑700
HD 1)

Blackmagic 3 Decklink SDI Alleen 64-bits
Windows 7

Express Hoog Blackmagic
WDM Capture

Blackmagic
WDM Capture

Tabel 2.1: HD-kaarten voor beeldverhouding 16:9

– 3 Wijzig de instellingen van HD Conference Dome (via de webbrowser: Settings, Advanced
Mode, Camera, Encoder Streams (Instellingen, Geavanceerde modus, Camera,
Codeerprogrammastreams)) van Stream 1 in H.264 MP 720p50/60 fixed en bevestig uw
keuze door te klikken op Set. InDesign Control: stel video-indeling HD 720p 59.94 –
8 bit 4:2:2 YUV in.

 

2.1
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Analoge kaarten:
Bedoeld voor gebruik met analoge camera's.

Fabrikant Product Compatibiliteit PCI-
sleuf

ATX-
profiel

Naam van
video-
apparaat

Naam van
audio-
apparaat

Viewcast 1 Osprey‑260e 64-bits Windows
Vista, Windows 7,
Windows server
2008

Express Hoog/laag Osprey‑260e
Video device

Osprey‑260e
Audio 1
Unbalanced

Winnov 4100 AV Xpress 64-bits Windows
Vista, Windows 7,
Windows server
2008

Express Hoog/laag Videum 1.1
Standard
VidCap

Mono Mix
(Videum 1.1
ACap

Blackmagic 2 Decklink Studio Alleen 64-bits
Windows 7

Express Hoog/laag Decklink Video
Capture

Decklink Audio
Capture

Tabel 2.2: SD-kaarten voor beeldverhouding 4:3

– 1 Gebruik linker audiokanaal voor mono.
– 2 InDesign Control: uitgang instellen: alle video, 2 analoog audio en 6 AES/EBU Ingang

instellen: composiet video en analoog XLR Audio. PAL-normen. Processing tab: HD naar
HD en SD Letterbox, gecontroleerde uitgang HD 23.98p als HD 59.94i.

 

Audio-naar-serieel SDI-omvormer (Serial Digital Interfacce):
Bedoeld voor gebruik met HD Conference Dome.

Bij SDI-kaarten moet audio worden geïntegreerd met de SDI-video met behulp van een van de volgende
omvormers

Blackmagic Mini-omvormer audio-naar-SDI  

Kramer SDI audio embedder  
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Software- en licentievereisten
Voordat de Webcast-applicatie wordt geïnstalleerd, moeten de DCN Conferentiesoftware Suite
en de bijbehorende licenties zijn geïnstalleerd:
– DCN‑SW Hoofdmodule Conferentiesoftware:

– Vergadering, agenda, synoptische microfoonbediening en individuele regeling van
microfoongevoeligheid.

– DCN‑SWSMD Conferentiesoftwaremodule voor het streamen van vergaderingsgegevens:
– een interface om vergaderingsgegevens te verstrekken, zoals huidige sprekers, lijst

met spreekverzoeken en uitslagen van stemronden aan videoschermen of
videoprojectoren.

– Camerabesturing, via DCN‑SWSACC voor analoge camera’s of HD-camerabesturing
(maakt gebruik van DCN‑SWSMD) voor HD-camera's.

– De DCN‑SWAPI ClientApi bibliotheek moet ook worden geïnstalleerd op de pc waarop de
Webcast-applicatie draait.
– Deze kan worden geïnstalleerd via de volledige of aangepaste installatie van

DCN‑SW.
– Er moet een gebruiker worden aangemaakt op het DCN‑SW-systeem voor

licentieverificatie.
– Deze gebruiker wordt aangemaakt in de DCN‑SW-configuratietoepassing. Hij kan

deel uitmaken van de gebruikersgroep Guest (Gast). De standaard gebruikersnaam is
Webcast en no password (geen wachtwoord).

Aanwijzing!

Voor meer informatie over DCN:

raadpleeg de conferentie-softwarehandleidingen van Bosch DCN Next Generation.

2.2
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Installatie
1. Installeer de capture card en de nieuwste drivers.
2. Zorg ervoor dat de audio-uitgang van het DCN-systeem is aangesloten op de audio-ingang

van de capture card of audio-SDI-omvormer.
– Opmerking: niet alle capture cards hebben een audio-ingang! De HD capture card

heeft geen audio-ingang. De analoge capture card heeft geen audio-ingang. Gebruik
altijd een audio-naar-SDI omvormer met een HD capture card.

3. Zorg ervoor dat de video-uitgang van de audio-naar-SDI omvormer is aangesloten op de
video-ingang van de capture card.

4. Activeer de online web-applicatie van de Webcast-planner en -speler. Raadpleeg zo nodig
de gebruikershandleiding van de Webcast-planner en -speler.

5. Voer het bestand WebcastApplicationSetup.exe van de DCN-NG-dvd uit en zorg ervoor dat
de doelmap dezelfde is als die van de DCN, d.w.z. \Bosch\Digital Congress Network
\DCN‑SW
– Door upgraden of herinstallatie van de Webcast-applicatie gaan bestaande data,

webcasts, etc. niet verloren.
– Er kan slechts één applicatie tegelijk draaien. Als u probeert een draaiende applicatie

te starten, verschijnt de melding 'open applicatie' op de voorgrond.
– Bij de eerste installatie is reset passwords (wachtwoorden resetten) niet

noodzakelijk. Voltooi de installatie naar de hierboven vermelde doelmap. Raadpleeg
zo nodig de paragraaf Tabblad Login (Aanmelden), Pagina 16 .

!
Waarschuwing!

Schakel altijd de 'slaapstand' op de pc uit wanneer u de Webcast-applicatie gebruikt.

 

3
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Configuratie
Start de Webcast-applicatie vanuit het Windows-menu Programma's: …/Bosch/Webcast-
applicatie of via het bureaubladpictogram.

Afbeelding 4.1: Aanmeldingsscherm van DCN-SWWA Webcast-applicatie

 
Type in het tekstvak Aanmelden uw opgegeven Gebruikersnaam en Wachtwoord, indien dat
wordt gevraagd. Standaardgebruikers zijn Admin (Beheerder) en Operator, beide zonder
wachtwoord. Raadpleeg Tabblad Login (Aanmelden), Pagina 16, indien nodig.

 

4
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Afbeelding 4.2: Hoofdscherm DCN‑SWWA Webcast-applicatie starten

1. Hoofdmenu (Configuratie-instellingen, Pagina 15)
2. Gedeelte Webcast-besturing (Webcast Control (Webcast-besturing), Pagina 22):

– De afbeelding verschijnt alleen bij het openen van de webcast-autorisatie-
instellingen. Raadpleeg Tabblad Setup (Instellen), Pagina 17.

3. Gedeelte Meeting Data (Vergaderingsgegevens) (Vergaderingsgegevens, Pagina 24).
4. Gedeelte Slides (Dia's) (Dia's, Pagina 25).
5. Verbindingsstatusindicator (Belastings-/statusindicatoren, Pagina 14).
6. Tekst Webcast-verbindingsstatus (Belastings-/statusindicatoren, Pagina 14).
7. Taakbalk (Belastings-/statusindicatoren, Pagina 14).
8. Indicatie vrije schijfruimte (Belastings-/statusindicatoren, Pagina 14).
9. Indicatie toegangsniveau (operator of beheerder) (Tabblad Login (Aanmelden), Pagina

16).

Gedeeltes
De Webcast-applicatie omvat drie gedeeltes:
– 2. Webcast Control (Webcast-besturing), Pagina 22
– 3. Vergaderingsgegevens, Pagina 24
– 4. Dia's, Pagina 25
U kunt alle gedeeltes vergroten/verkleinen, sluiten, verbergen of laten zweven.
Wanneer u een item (bijv: 'Webcast-besturing' () wilt laten zweven, verschijnt er een
pijlvormige optieknop. U kunt het item overal in de pijlvormige optieknop slepen en
neerzetten.

Windows-standaardlay-out
In het tabblad main menu (hoofdmenu)(1) > Venster kunt u een gesloten venster weer
openen door te klikken op de naam in de lijst (Webcast Control, Slides, Meeting Data)
(Webcast-besturing, Dia's, Vergaderingsgegevens). U kunt ook de standaardlay-out van alle
vensters tegelijk herstellen door te klikken op Venster > Vensterindeling resetten.
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Bij het afsluiten slaat de Webcast-applicatie de huidige vensterlay-out op. Wanneer de
applicatie de volgende keer wordt opgestart, wordt deze lay-out hersteld.

Belastings-/statusindicatoren
De belastings-/statusindicatoren vindt op de statusbalk (5-7) van het hoofdscherm Webcast-
applicatie.

Internetverbindingsstatus
Tijdens het laden controleert de Webcast-applicatie of de pc verbinding heeft met internet. Er
wordt dan geprobeerd verbinding tot stand te brengen met de server van de Webcast-planner.
– Als dat mislukt, verschijnt er een rood pictogram en de tekst Offline in de statusbalk

(5‑7).
– Er is geen online-pictogram wanneer er wel een internetverbinding is.

DCN-indicator (groen)
– Geeft een geldige verbinding met DCN‑SW aan.
– Geeft een geldige webcast-licentie aan.
– Geeft aan dat een vergadering is begonnen.
– Geeft aan dat een webcast-applicatie gereed is voor opnemen/streamen.

DCN-indicator (oranje)
– Duidt op een waarschuwing:

– Geeft een verbinding met DCN‑SW aan.
– Geeft een geldige webcast-licentie aan.
– Geeft aan dat er geen vergadering is begonnen.
– Geeft aan dat een webcast-applicatie niet gereed is voor opnemen/streamen.

DCN-indicator (rood)
– Duidt op een fout, de tekst naast het pictogram beschrijft de fout:

– Geeft aan dat er geen DCN‑SW server is aangesloten. Mogelijke oorzaak: de DCN‑SW
server is waarschijnlijk niet opgestart; controleer de status bij Services Conn.

– Geeft aan dat er geen DCN‑SWSMD server is aangesloten.
– Duidt op een ongeldige DCN Webcaster-licentie. Mogelijke oorzaken: geen verbinding

met DCN‑CCU(B)2, geen geldige licentie op DCN‑CCU(B)2, DCN‑SWAPI niet
geïnstalleerd op DCN‑SW server.

Resterende opnametijd
De Webcast-applicatie geeft het aantal resterende opname-uren op de harde schijf van de pc
aan. Dit is gebaseerd op het gekozen codeerprofiel. Het aantal resterende uren wordt opnieuw
berekend als het geselecteerde codeerprofiel wordt gewijzigd.
Als u Encoding Profiles (Codeerprofielen) wilt bekijken:
4 Klik in het hoofdmenu (1) op Instellingen > Algemeen > Features > Encoding Quality

Profile (Instellingen > Algemeen > Kenmerken > Codeerkwaliteitsprofiel).

Waarschuwing opnametijd
Wanneer de Webcast-applicatie is geladen, of wanneer het codeerprofiel is gewijzigd, en de
resterende opnametijd minder dan 10% bedraagt, verschijnt er een waarschuwingsmelding
voor de operator bij het starten van een webcast. Zie de statusbalk (8).

 

4.1
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Configuratie-instellingen
Voor de configuratie-instellingen van de Webcast-applicatie gaat u naar hoofmenumenu (1) >
Instellingen > Algemeen.

1

2 3

4

5-6 7 8 9

Afbeelding 4.3: Hoofdscherm DCN-SWWA Webcast-applicatie laden

Tabblad Features (Functies)
Codeerkwaliteitsprofiel
Hier kunt u de codeerkwaliteit instellen. Bedenk wel dat dit de bandbreedte beïnvloedt.

Camera
Het selectievakje Camera Override (Camera onderdrukken) moet worden aangevinkt als de
functie Camera onderdrukken wordt gebruikt in het camerasysteem (DCN-SWSACC of HD-
camerabesturing). Camera onderdrukken betekent dat de laatste actieve spreker wordt
weergegeven.

Applicatietaal
Via Applicatietaal kan de taal van de GUI (gebruikersinterface) van de Webcast-applicatie
worden gewijzigd.

Tabblad Capture Devices (Opnameapparatuur)
De video en audio capture devices kunt u selecteren in het tabblad Capture Devices
(Opnameapparatuur).

Video Capture
– Via Main device (Hoofdapparaat) kan de video capture card worden geselecteerd.
– Via Aspect ratio (Beeldverhouding) kan de juiste beeldverhouding worden geselecteerd.

Audio capture (Geluidsopname)
– Via Device (Apparaat) kan het juiste audio-opnameapparaat worden geselecteerd

4.2

4.2.1

4.2.2
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Tabblad Login (Aanmelden)
In het menuttabblad Instellingen > Algemeen > Aanmelden kunnen de gebruikersnaam en
wachtwoord voor de operator en beheerder worden ingesteld. Bovendien kan het
toegangsniveau van de operator worden geconfigureerd.
Wanneer de Webcast-applicatie wordt opgestart, hebben beheerders toegang tot alle
tabbladen van het hoofdmenutabblad Instellingen.
Operators hebben alleen toegang tot het menutabblad Instellingen > Algemeen > Features
(Functies) als dit is toegestaan door de beheerder. Als dat niet het geval is, is het
menutabblad Instellingen voor hen niet zichtbaar.

Standaard gebruikersnamen en wachtwoorden
Standaardgebruikersnamen zijn Operator en Admin (Beheerder) en wachtwoorden zijn
standaard blanco.

Aanmeldingsstatus
Rechts onderaan het hoofdscherm wordt in de statusbalk voor het toegangsniveau (9)
aangegeven op welk niveau u zich hebt aangemeld.

Toegangsniveaus voor operators
Beheerders kunnen bepalen welke optionele operatorfuncties worden ingeschakeld in het
menutabblad Instellingen > Algemeen > Aanmelden. In de onderstaande tabel ziet u welke
functies op welk toegangsniveau beschikbaar zijn.

Toegangsniveau's Instellingen
(Algemene instellingen /
aanmeldingsvak)

Standaardtoegang

Operator: Agendapunten bewerken Publisher (Publiceerder)

 Een afgesloten webcast bewerken Webcast Control (Webcast-
besturing)

 Een afgesloten webcast publiceren Meeting data
(Vergaderingsgegevens)

 Een afgesloten webcast exporteren Slides (Dia's)

 Basisinstellingen wijzigen
(codeerprofiel, camera onderdrukken)

 

Beheerder
(Admin):

Alle bovengenoemde
operatorinstellingen

Alle bovengenoemde
operatortoegang

 Applicatietaal  

 Opnameapparatuur  

 Operator/Admin-wachtwoorden  

 Operatorinstellingen  

 DCN-serveradres  

 Plannerverificatie  

 Webcast-taal  

 Instelling meertalige master/slave  

4.2.3
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Operatoraanmelding verwijderen
Wanneer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de operator blanco worden ingesteld, is
aanmelding door de operator niet langer mogelijk totdat dit weer door de beheerder wordt
gewijzigd.

Beheerderstoegang
Beheerders kunnen de gebruikersnaam en het wachtwoord voor beheerderstoegang wijzigen;
de gebruikersnaam van de beheerder mag echter niet blanco zijn.

Wachtwoorden resetten
Als u het wachtwoord wilt resetten en dat niet mogelijk is via het tabblad Instellingen in het
hoofdmenu (omdat u bijv. het wachtwoord bent vergeten), installeer dan de Webcast-
applicatie opnieuw en klik dan tijdens de herinstallatie op het selectievakje Reset Passwords
(Wachtwoorden resetten).

Tabblad DCN Server
De beheerder kan hostnaam / IP-adres van de DCN‑SW server en de poort voor de
DCN‑SWSMD server niet wijzigen.

Server
Hostnaam of IP-adres
Hier moet de hostnaam of het IP-adres van de pc worden ingevoerd waarop de DCN-SW server
moet draaien.

Aanwijzing!

Voer het IPv4 IP-adres in of dat de hostnaam omzet naar een IPv4-adres.

 
Poort
Het standaardpoortnummer voor de Streaming Meeting Data (DCN‑SWSMD) op de DCN‑SW
server is 20002.

API-gebruiker
De webcast-licentie wordt gecontroleerd via de DCN‑SW-software. Om dit te kunnen doen,
moet een gebruiker worden aangemaakt in de DCN‑SW configuratietoepassing met de
gebruikersnaam "webcast" en een "blanco" wachtwoord (Opmerking: de gebruikersnaam
moet worden ingesteld in het "beveiligingsgedeelte".). In de DCN‑SW configuratietoepassing
kan deze gebruiker deel uitmaken van de gebruikersgroep Guest (Gast). Raadpleeg de
DCN‑SW-handleiding voor het configureren van gebruikers in DCN‑SW.

Aanmeldgegevens DCN-SWAPI
De beheerder kan de gebruikersnaam en het wachtwoord wijzigen die worden gebruikt om
verbinding te maken met de DCN‑SWAPI. De standaardinstelling is gebruikersnaam webcast
met een blanco wachtwoord. Zorg ervoor dat u al een gebruiker op de DCN-SW hebt
gedefinieerd.

Tabblad Setup (Instellen)
De Webcast-applicatie en de Webcast-planner en -speler moeten worden gekoppeld met
behulp van de aanmeldingsgegevens van de Webcast-planner.

Gebruiker aanmelden
Om de Webcast-applicatie te kunnen gebruiken, moet u zich eerst aanmelden met uw
gebruikersnaam en wachtwoord van de Webcast-planner. U kunt zich niet aanmelden met een
blanco gebruikersnaam, zelfs niet als die is ingesteld door de beheerder.

4.2.4

 

4.2.5
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Details van Bosch Webcast-planner
– Type de gebruikersnaam en het wachtwoord die u gebruikt om zich aan te melden bij de

Webcast-planner en klik op Authenticate (Verifiëren):
– Als de Webcast-applicatie niet goed verifieert, of als de configuratiebestanden zijn

verwijderd (omdat deze bijv. als een nieuwe gebruiker draait), dan is er geen
webcast mogelijk.

– U wordt gevraagd de Webcast-applicatie opnieuw te starten

Webcast Language (Webcast-taal)
Hiermee wordt de taal gedefinieerd van de webcast die op deze pc wordt gecreëerd:
– Selecteer in de vervolgkeuzelijst Webcast Language (Webcast-taal) de standaardtaal die

tijdens vergaderingen wordt gebruikt. Deze lijst is alleen beschikbaar wanneer de
applicatie is geverifieerd.
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Multi-language (Meertalig) (DCN-SWWAEC)
De Webcast-applicatie kan in maximaal drie talen tegelijkertijd webcasten. Hiervoor moet een
van de codeerprogramma-pc's met Webcast-applicatie als Master worden ingesteld en moeten
vervolgens twee andere pc's met Webcast-applicatie als Slaves worden ingesteld.
Slave-machines worden zo ingesteld dat ze synchroon werken met de master-pc. De webcast
en alle meertalige inhoud wordt dan automatisch gewebcast wanneer de webcast vanaf de
master-pc wordt gestart. Alleen het publiceren dient handmatig voor de master en eventuele
slaves te worden uitgevoerd.

Multi-language (Meertalig) activeren
Als de optie Multi‑language (Meertalig) en Master is geselecteerd in menutabblad Instellingen
> Algemeen > Setup (Instellen) en de licentie geldig is voor Multi‑language (Meertalig) wordt
de meertalige server geactiveerd.
 
U kunt selecteren of de pc Slave of Master is, en de communicatiepoort (deze is standaard
19000 en moet op beide machines dezelfde zijn).
 
Als Slave is geselecteerd, moet de beheerder de IP of hostnaam van de Master-applicatie
invoeren.

Master als server
Wanneer de Webcast-applicatie opstart, fungeert de master-applicatie als server. Windows kan
daarom vragen de instellingen van de firewall opnieuw te wijzigen.

Aantal slave-talen
Een statusindicator toont het aantal talen (Slaves) dat is aangesloten op de Master en het
maximumaantal toegestane talen volgens de licentie.

Slave bezig met verbinding maken
De Slave-applicatie probeert gedurende onbepaalde tijd een verbinding tot stand te brengen
met de Master-applicatie. Dat wordt aangegeven met Searching (bezig met zoeken). Wanneer
de verbinding tot stand is gebracht, wordt in de statusbalk Language Connected (Taal
aangesloten) aangegeven.
Voor de Slave is het ook noodzakelijk dat de Bosch DCN‑SW software is geïnstalleerd, voordat
de software van de Webcast-applicatie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg Software- en
licentievereisten, Pagina 10, indien nodig.

Slave-licenties
Het aantal aangesloten slaves mag niet groter zijn dan het in de licentie vermelde aantal. Extra
slaves worden geweigerd.

Slave-controle
Wanneer de Webcast-applicatie start, controleert de Slave-applicatie of de Master-applicatie
over een licentie voor extra talen beschikt. In statusbalk wordt de voortgang van het zoeken
getoond.

Slave niet bezig met verbinden
De Slave-applicatie brengt geen verbinding tot stand met de DCN‑SWSMD, dus worden er
geen wijzigingen van metadata weergegeven.

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7
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Agendapunten van slave bewerken
Een slave kan geen agendapunten bewerken.

Slave-master webcasting starten
Wanneer dezelfde webcast op de Master-applicatie wordt gestart, wordt deze webcast ook
gestart op de daarop aangesloten Slave.

Webcast-pauze
Wanneer de webcast op de Master-applicatie wordt gepauzeerd, wordt de webcast ook op de
Slave-applicatie gepauzeerd.

Webcast gestopt
Wanneer de webcast op de Master-applicatie wordt gestopt, wordt de webcast ook op de
Slave-applicatie gestopt, maar er wordt u niet gevraagd of u de webcast wilt publiceren. U
moet de webcast op de slave handmatig publiceren.

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11
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Bediening

1

2 3

4

5-6 7 8 9

Afbeelding 5.1: Hoofdscherm DCN-SWWA Webcast-applicatie laden

 
In de Webcast-applicatie kunt u gebruikmaken van drie secties:
2 Webcast Control (Webcast-besturing), Pagina 22
3 Vergaderingsgegevens, Pagina 24
4 Dia's, Pagina 25

 

5
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Webcast Control (Webcast-besturing)
De Webcast-applicatie toont de video-preview en geluidsniveaus in het gedeelte Webcast
Control (Webcast-besturing) (2).

Webcasts laden
Webcasts worden gepland via de online website van de Webcast-planner en kunnen worden
geladen:
Klik in het hoofdmenu (1) op Bestand -> Laden.
– wanneer u op de titel van een webcast klikt, worden de dia's en Huidige agendapunten

voor die planning opgehaald van de plannerserver of vanuit de cache geladen, als er geen
internet is (u dient ze dan vooraf te hebben geladen).

– Agendapunten worden in de keuzelijst Huidig agendapunt geladen.
– Dia's worden in het gedeelte Dia's (4) geladen.
– Met het pictogram Live webcast wordt aangegeven wanneer de webcast als live webcast

is gepland.

Webcast-lijst
Klik in het hoofdmenu (1) op Bestand -> Laden:
– De lijst met webcasts kan alleen worden gesynchroniseerd met de Webcast-applicatie

wanneer de Webcast-applicatie is verbonden met internet. De Webcast-lijst wordt
weergegeven als een lijst in het submenu met een datum, titel en een pictogram Live
webcast als het de bedoeling is dat ze live worden gestreamed.

– De lijst toont alle webcasts die in de Webcast-planner zijn ingepland en nog niet zijn
gearchiveerd of verwijderd.

Webcast testen
Het testen van de live webcast wordt niet aan het publiek getoond. Klik op de knop Testen om
de test-webcast te starten.
Bij een webcast-test wordt alleen de video gestreamed. De video en metadata worden niet
lokaal opgenomen. De metadata worden echter wel live naar de speler gestreamed (als de
speler zich in de testmodus bevindt).

Meldingenvenster
Bij het starten van een test voor een live webcast verschijnt er een meldingenvenster met de
koppeling naar de test-webcast.

Live webcast starten
Klik op de knop Starten om een live webcast te starten waarmee de video en metadata naar
de speler worden gestreamed, en deze lokaal op te slaan.

Live webcast pauzeren
Klik op de knop Pauzeren om de webcast te pauzeren. De streaming en opname worden
gestopt en er gaat een verzoek naar de speler om een pauzemelding weer te geven in plaats
van de video.

Webcast opnieuw starten / stoppen
Na een pauze van een live webcast kan deze worden hervat of gestopt met de knop Starten of
Stoppen.

Webcast-menu
Het Webcast-hoofdmenu (1) verschijnt als een webcast met succes is geladen. Het webcast-
menu heeft de volgende functies:
– Agendapunten bewerken (mits u beschikt over beheerdersrechten beschikt en internet

beschikbaar is).
– Huidige webcast vernieuwen (mits internet beschikbaar is).

5.1
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Agendapunt bewerken
Klik in het hoofdmenu (1) op Webcast > Agendapunten bewerken om agendapunten voor een
van de voor die webcast ingestelde talen toe te voegen, te bewerken, te verwijderen of
opnieuw rangschikken. Met deze functie worden agendapunten lokaal en op internet
gewijzigd.

Niet-live webcasts
Wanneer een webcast is geladen die niet live is, verdwijnt het pictogram Live webcast en de
tekst om aan te geven dat deze niet live wordt gestreamed en lokaal is opgenomen.

Verbinding verbroken
Als de internetverbinding tijdens het streamen wordt verbroken, probeert de Webcast-
applicatie gedurende onbepaalde tijd weer een verbinding tot stand te brengen. In de
statusbalk (5-7) ziet u dan de melding Reconnecting (bezig met verbinding te maken).
Telkens na wijziging van de metadata wordt geprobeerd deze te verzenden. Mislukte
verzendpogingen worden niet hoorbaar gesignaleerd, maar opgeslagen in het bestand error/
debug.log.

Huidige opname
De huidige opname kan worden bewerkt door te klikken in het vakje Huidige opname (4) de
tekst te bewerken en vervolgens op de Enter-toets op het toetsenbord te drukken.

Current agenda point (Huidige agendapunt)
Om een agendapunt te voorzien van een tijdstempel, hoeft de operator of beheerder slechts
het Huidig agendapuint in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

Duur van de Webcast
Zie Duur van de huidige webcast.

Webcast vergrendeld tijdens live
De applicatie kan niet worden afgesloten terwijl de webcast wordt opgenomen. Het is
evenmin mogelijk een andere webcast te openen, een opgenomen webcast te publiceren of te
bewerken, of het tabblad in het hoofdmenu Instellingen (1) te openen.

Melding Webcast publiceren
Nadat de webcast is gestopt, wordt gevraagd (indien dit is toegestaan) of u de webcast in de
huidige staat wilt publiceren. Als u de webcast wilt uploaden, klikt u op ja.
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Vergaderingsgegevens
In het gedeelte Vergaderingsgegevens (3) wordt het volgende weergegeven:
– Stemresultaten:

– Geeft het eindresultaat aan van stemrondes die via de microfoonunits zijn gedaan.
Stemgegevens worden slechts één keer ontvangen en weergegeven nadat het
stemmen is gestopt.

– Sprekerslijst:
– Geeft de naam weer van de persoon die aan de huidige actieve microfoon is

toegewezen.
– Verzoekenlijst:

– Geeft de namen weer van degenen die een spreekverzoek hebben ingediend.

Metadata
De metadata, bijv. opnamen en getimede presentaties, worden alleen opgenomen of naar de
speler verzonden wanneer de webcast wordt gestart of aan de gang is.

Camera Override (Camera onderdrukken) ingeschakeld
Wanneer Camera Override (Camera onderdrukken) is ingeschakeld (selectievakje aangevinkt)
in the DCN camerabesturingsapplicatie (DCN‑SWSACC of HD-camerabesturing) en het
hoofdmenu van de Webcast-applicatie (1) > Instellingen > Algemeen > Features > Camera
Override (Instellingen > Algemeen > Functies > Camera onderdrukken) stelt de Webcast-
applicatie de huidige opname in wanneer de laatste spreker wordt weergegeven (in plaats van
de eerste spreker in de sprekerslijst).

Camera Override (Camera onderdrukken) uitgeschakeld
Wanneer Camera Override (Camera onderdrukken) is uitgeschakeld (selectievakje aangevinkt)
in de DCN camerabesturingsapplicatie (DCN‑SWSACC); de Webcast-applicatie verzendt de
naam van degene die het eerst de microfoon en HD-camerabesturing heeft ingeschakeld.

DCN-SWSMD server
De Webcast-applicatie leest en decodeert DCN‑SWSMD informatie.
Als de verbinding met de DCN‑SWSMD server verloren is gegaan, wordt zowel de Speaker list
(Sprekerslijst) als de Request list (Spreekerzoekenlijst) verwijderd.

 

5.2
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Dia's
De webcast-operator kan de presentatie in het gedeelte Dia's (4) selecteren met behulp van
de verticale pijlen aan de linkerkant. Wanneer de presentatie verandert, verandert de titel van
het venster in de titel van de presentatie.

Door dia's bladeren
De operator kan snel door de dia's bladeren door erop te klikken of met behulp van het
muiswiel. De diatitel verschijnt enkele seconden lang onder de dia.

Dia activeren
Wanneer u een dia wilt activeren, klikt u op het pictogram met het blauwe oog. De rand van
de dia wordt dan blauw. De dia wordt bovendien weergegeven in het gedeelte Webcast-
besturing (2) en wordt geactiveerd op de getimede dia's op de Webcast-speler.

Vergrootglasknop
Wanneer u klikt op de vergrootglasknop, wordt de dia in een nieuw venster getoond, zodat
deze vergroot kan worden bekeken. Dit geldt alleen voor de operator en beheerder. Dit heeft
geen invloed op de live webcast.

 

5.3
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Uitgever
Met de Uitgever hebt u toegang tot opgenomen webcast-sessies. Dit doet u als volgt:
4 Klik in het hoofdmenu (1) op Bestand > Uitgever (het Uitgever-submenu wordt dan

geopend):
Uitgever is alleen beschikbaar als er geen webcast actief is.

Publish-pictogram
Links naast elke regel wordt met een Publish-pictogram (Publiceren) aangegeven of een
webcast-sessie al dan niet reeds is gepubliceerd.

Gepubliceerde lijst opnieuw rangschikken
In de lijst zijn de opgenomen sessies chronologisch gerangschikt. U kunt de lijst echter
opnieuw rangschikken op webcast-titel, opnamedatum en -tijdstip, lengte of opmerking door
op de koppen te klikken.

Opgenomen sessie starten
Door te dubbelklikken op een sessie, wordt de speler voor die sessie gestart. De speler kan
ook worden gestart door een sessie te selecteren en in het bovenste menu te klikken op Play
(Afspelen).

Sessies samenvoegen
Door twee of meer sessies te selecteren en vervolgens op Join (Samenvoegen) te klikken,
kunt u diverse sessies van dezelfde webcast samenvoegen. Er verschijnt een nieuw formulier
waarin u de volgorde van samenvoeging van de sessies kunt selecteren.
Door te klikken op OK wordt het proces gestart. De voortgang wordt met een balk
aangegeven. Wanneer het proces is voltooid, wordt de lijst met webcasts vernieuwd met de
nieuwe reeks sessies, inclusief huidige datum en tijd.

Samenvoegen van sessies annuleren
Het proces van samenvoegen kan op elk moment worden geannuleerd. Er wordt dan geen
nieuwe sessie aangemaakt.

Sessies verwijderen
U kunt een of meer sessies selecteren en wissen door te klikken op Verwijderen in de
bovenste menubalk. Er wordt om bevestiging van uw keuze gevraagd. De video en metadata
van de sessie worden verwijderd van de harde schijf en de lijst met sessies wordt daarna
vernieuwd.

Sessies exporteren
Door een sessie te selecteren en te klikken op de knop Export Video (Video exporteren) of
Export intranet player (Intranetspeler exporteren) kunt u een map op de pc kiezen waarnaar
de webcast-sessie wordt geëxporteerd als een Basic Webcast Player. De voortgang van het
exporteren wordt in een voortgangsbalk aangegeven.

Geëxporteerde sessiebestanden
De geëxporteerde webcast (knop Export intranet player) bestaat uit een map (met de gekozen
naam), waarvan de inhoud meestal een lokale website is met een Basic Webcast Player en alle
bestanden en media die nodig zijn om de webcast af te spelen. Om de speler en gegevens te
importeren in uw intranetsite, kunt u contact opnemen met de IT-afdeling.

Sessies publiceren
Wanneer u een sessie selecteert en vervolgens klikt op Publish (Publiceren) kunt u deze
webcast op een intranetsite publiceren. Er verschijnt een voortgangsbalk om de voortgang van
het uploaden aan te geven.
Het publiceren kan op elk gewenst moment worden geannuleerd. Wanneer u na annulering
klikt op Publish (Publiceren) wordt het proces vanaf het begin gestart.

5.4
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Melding Uploaden gereed
Wanneer het uploaden is voltooid, ontvangt u hiervan een melding. Het pictogram
Gepubliceerd verschijnt links naast de sessie in de lijst. Wanneer er wordt gearchiveerd,
worden kijkers geïnformeerd dat de webcast wordt gearchiveerd. Dat kan tot wel 1 uur in
beslag nemen. Wanneer het archiveren is voltooid, wordt er een e-mail naar de geselecteerde
beheerder verzonden.

 

Aanwijzing!

Melding van verwerking van een webcast:

Als u probeert een webcast opnieuw te publiceren die op dat moment nog aan de gang is of

wordt gearchiveerd door servers, volgt er een foutmelding met het verzoek het later opnieuw

te proberen.

 

!
Waarschuwing!

Als u een webcast uit de publisher verwijdert, wordt deze ook van uw pc verwijderd!
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Publisher / speler
Data live markeren
De speler van de publisher toont opnamen, dia's en agendapunten op de online speler en
markeert de actuele items terwijl de video wordt afgespeeld.

Positie van speler wijzigen
Wanneer u dubbelklikt op een item in de lijst, gaat de speler naar de positie in de video waar
het item zich bevindt.

Indexpunten bewerken/verwijderen
U kunt de tijdstippen voor items (agenda, dia's of opnamen) toevoegen, wijzigen of
verwijderen, maar u kunt de tijdstippen van stemronden of actieve Speaker lists
(Sprekerslijst) en Request lists (Spreekverzoekenlijst) niet bewerken of bekijken.

Top & Tail Webcast
Wanneer u in het bovenste menu op Edit > Top and Tail (Bewerken > Begin en Einde) klikt,
kunt u de webcast bewerken door het begin en einde van de video te selecteren. Indexpunten
worden aangepast (verwijderd of verplaatst) in overeenstemming met het aantal opnamen dat
wordt geknipt.

Bewerkte webcasts
Als de webcast-sessie is bewerkt, verschijnt er een ster naast de naam van de titel op de
titelbalk.

Controlevraag Bewerking opslaan
Als u probeert de speler af te sluiten nadat de webcast is bewerkt en niet is opgeslagen,
wordt u gevraagd of u de sessie wilt opslaan voordat u terugkeert naar de lijst.

Huidige sessie opslaan
Klik in het bovenste menu op Bestand > Save Session (Sessie opslaan) om de huidige
bewerkte sessie op te slaan.

Als nieuwe sessie opslaan
Klik in het bovenste menu op Bestand > Save as new session (Als nieuwe sessie opslaan) om
de huidige bewerkte sessie met huidige tijdsaanduiding op te slaan. Er wordt u gevraagd om
een opmerking toe te voegen, om deze sessie te kunnen onderscheiden van andere webcast-
sessies.

Speler verlaten
Bij het verlaten van de speler wordt de lijst met sessies vernieuwd.

5.5
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Problemen oplossen
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

De Webcast-applicatie toont
de melding: No valid webcast
license (Geen geldige
webcast-licentie).

– Geen licentie op
DCN‑CCU(B)2.

– De licentiecontrole moet
nog worden uitgevoerd.

– Het IP-adres van de
DCN‑-SW server is
verkeerd omschreven in
de instellingen van de
Webcast-applicatie.

– Licentie controleren/
installeren

– Wacht 60 seconden. De
licentie zou dan
gecontroleerd moeten
zijn.

– Voer 127.0.0.1 of het
juiste DCN‑SW server
IPv4-adres in.

De Webcast-applicatie toont
de melding: SMD server not
connected (SMD-server niet
aangesloten).

Het IP-adres van de DCN‑SW
server is verkeerd ingevoerd
in de instellingen van de
Webcast-applicatie.

Vul 127.0.0.1 of het juiste
IPv4-adres van de DCN-SW
server in

In de statusbalk van de
webcast-applicatie wordt
aangegeven: DCN Server not
connected:
NO_AUTHORIZATION (DCN-
server niet aangesloten:
GEEN_AUTORISATIE).

De webcast-applicatie is niet
(goed) ingesteld.

Zorg ervoor dat de
gebruikersnaam aanwezig is
in DCN‑SW, en dat deze
identiek is bij de DCN‑SW en
de webcast-applicatie.
Start de webcast-applicatie
opnieuw nadat de
gebruikersnaam is gewijzigd.

Bestand-> Laden kan niet
worden uitgevouwen

– Alle webcasts zijn al
gearchiveerd en er is
geen nieuwe webcast
ingepland.

– De Webcast-applicatie is
niet geverifieerd met de
website van de Webcast-
planner.

– Plan of kloon een
webcast met behulp van
de website van de
Webcast-planner.

– Verifiëren.

De camera beweegt niet
tussen de sprekers zoals
verwacht.

De instellingen voor 'Camera
onderdrukken' tussen de HD-
camerabesturing of
DCN‑SWSACC en de
Webcast-applicatie zijn niet
gesynchroniseerd.

Stel beide toepassingen in op
dezelfde instelwaarde.

Geëxporteerde
intranetspeler, werkt niet.

De exportinstellingen van de
webcast-applicatie zijn niet
uitgevoerd/ongeldig.

– Map de .mp4 extensie
naar MIME type
video/mp4 op de pc
waar de webserver zich
bevindt.

– Neem contact op met uw
lokale IT-
vertegenwoordiger.

6
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Klantenservice
Als een storing niet kan worden verholpen, neem dan contact op met uw leverancier of
systeemontwikkelaar, of neem rechtstreeks contact op met uw contactpersoon van Bosch.
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