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Over deze handleiding
Het doel van deze handleiding is het verstrekken van de nodige informatie voor het installeren,
configureren en bedienen van de DCN Conferentie-applicatie Webcast-planner en -speler. In
deze handleiding zijn geen installatie-instructies voor hardware opgenomen. Raadpleeg zo
nodig de softwarehandleiding van de Bosch DCN Conferentie-applicatie Webcast.
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 operators en gebruikers van de DCN Conferentie-applicatie
Webcast-planner en -speler.

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.
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Systeemoverzicht
De DCN Conferentie-applicatie Webcast-planner en -speler is een door een wachtwoord
beveiligde website voor het inplannen en beheren van conferenties op de microsite-speler
(starttijd, instellingen en vormgeving) en gerelateerde gegevens zoals agendapunten,
presentaties, opiniepeilingen/enquêtes, koppelingen en documenten. Nadat de vergadertijden
en de inhoud definitief zijn, worden deze gegevens geladen in de Webcast-applicatie.
De microsite is de website waar alle webcasts worden gehost die met de Webcast-applicatie
worden gepubliceerd. De speler is een onderdeel van de microsite en wordt gebruikt om live
en gepubliceerde webcasts tezamen met extra content in de planner te bekijken.
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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.

– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.
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.

– Raadpleeg voor meer informatie de DCN-handleidingen, helpbestanden en
softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.

8. Audio en video van de HD‑SDI-omvormer naar de HD‑SDI capture card.
– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.

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).
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– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.
10. DCN‑SWWA (Webcast-applicatie (Master)).

– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.
11. Windows-pc.

– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.
12. Gesynchroniseerd inplannen van webcasts (Webcast-planner).

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

– Raadpleeg voor meer informatie deze softwarehandleiding en de
softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.

14. Webcast inplannen door klant.
– Raadpleeg voor meer informatie deze softwarehandleiding.

15. Internet environment.
16. Webcast-planner-applicatie (met internettoegang).

– Raadpleeg voor meer informatie deze softwarehandleiding.
17. Webcast-speler + microsite (met internettoegang).

– Raadpleeg voor meer informatie deze softwarehandleiding.
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 de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.

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

Ethernet-switch en de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.
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 de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.
24. Windows-pc.

– Raadpleeg voor meer informatie de softwarehandleiding van de Webcast-applicatie.
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Software- en licentievereisten
De speler en microsite zijn bedoeld om te draaien op onderstaande browsers en
besturingssystemen:
Computers moeten de volgende internetbrowsers gebruiken:

Browser Vereisten

Internet Explorer 9 Om de live webcasts te kunnen bekijken, moeten IE-gebruikers een
gratis flash plug-in, versie 11, installeren.

Firefox 16 Om de live webcasts te kunnen bekijken, moeten Firefox-gebruikers
een gratis flash plug-in, versie 11, installeren.

Chrome (22)  

Safari 6 Om de live webcasts te kunnen bekijken, moeten Safari-gebruikers
een gratis flash plug-in, versie 11, installeren.

 
Voor smartphones en tablets zijn de volgende besturingssystemen vereist:

Besturingssysteem Vereisten

iOS-versie 5.0 of
hoger

 

Android 4.0 of hoger Browser: Chrome (22). Om de live webcasts te kunnen bekijken,
moeten Android-gebruikers een gratis flash plug-in, versie 11,
installeren. Opmerking: Chrome voor Android wordt ondersteund
door Android V4.0.

Windows Phone 7.5 IE-browser. Door Windows niet ondersteunde live webcast.
Gepubliceerde webcasts kunnen worden bekeken.

2.1
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Installatie
De Webcast-planner en -speler hoeven niet op uw computer geïnstalleerd te worden. Dit is
een op internet gebaseerde applicatie die draait op de browsers en besturingssystemen zoals
vermeld in hoofdstuk Software- en licentievereisten, Pagina 8.

Aanwijzing!

Om de Webcast-planner en -speler aan de Webcast-applicatie te koppelen:

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Webcast-applicatie.

Aanmelden bij website
Om de Webcast-planner te laden, voert u het volgende adres in de internetbrowser in:
1. https://planner.boschsecuritywebcasting.com

U wordt dan gevraagd om u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord (dat
u reeds per e-mail heeft ontvangen na activering van de software van de webcast-
applicatie).

2. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in het tekstvak en klik op Aanmelden
Na het aanmelden verschijnt standaard de startpagina van de Webcast-planner.

Startpagina van de Webcast-planner
De startpagina van de Webcast-planner is de standaard doellocatie die wordt geopend nadat u
zich heeft aangemeld of nadat u heeft geklikt in het menu op Startpagina. Op de startpagina
worden alle webcasts van de lopende maand en vorige maand weergegeven.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op het feit dat er al webcasts zijn gepland. Een nieuwe klant moet
beginnen met het inplannen van een webcast. Raadpleeg indien nodig Een webcast inplannen,
Pagina 14.

Startpagina filteren
De filterinstellingen maken het mogelijk om eerdere en toekomstige webcasts te bekijken:
4 Klik op Resetten om the webcasts van de lopende maand weer te geven.

Webcasttitels, bijlagen en pictogrammen
Bij iedere webcast staat de volgende informatie vermeld:
– Naam van de webcast.
– Het aantal agendapunten of bijlagen dat mogelijk is bijgevoegd.

– Deze informatie wordt weergegeven als tekst bij de titel; bijv.‘3 bijlagen’ of ‘3
agendapunten’.

– Als het een live, privé- of gepubliceerde webcast betreft, wordt één van de volgende
pictogrammen gebruikt:
– Een pictogram met aardbol geeft aan dat de webcast live is.
– Een pictogram met slotje geeft aan dat de webcast privé is.
– Een pictogram met archief geeft aan dat de webcast al gepubliceerd is.

Instelling van zichtbaarheid
In de kolom Zichtbaarheid staat aangegeven of de webcast wordt weergegeven op de
microsite en RSS-feed (zie Vensterindeling van microsite, Pagina 23):
1. Door te klikken op het woord zichtbaar wordt dit gewijzigd in verborgen.
2. Om het woord weer te veranderen in zichtbaar klikt u eenvoudig op het woord

verborgen.

Kolom Hits en activiteitenrapport
De kolom Resultaten geeft aan hoe vaak de webcast door kijkers is geladen:
4 Door te klikken op het getal van de hits wordt het activiteitenrapport van de betreffende

webcast geopend.

3
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Kolom Datum
In de kolom Datum wordt de datum van de vergadering weergegeven. Bij een gearchiveerde
webcast wordt ook weergegeven tot welke einddatum deze beschikbaar blijft.

Beschikbaarheidsduur webcasts verlengen
Door te klikken op Vervaldatum (weergegeven in de kolom Datum) kunt u de webcast nog 1
jaar langer bekijken. Denk eraan dat de extra tijd die voor een webcast beschikbaar komt
afgaat van de uren voor de bestaande webcasts. Als er geen webcasturen meer over zijn, dient
u nieuwe webcasturen te kopen.

Webcastmenu
Als u met de cursor over de naam van de webcast beweegt, wordt een menu voor die webcast
met de volgende opties weergegeven:

Bewerken Hiermee kunt u een reeds ingeplande webcast wijzigen. Dit komt geheel
overeen met de menuoptie Webcast > Een webcast bewerken.

Een agendapunt
toevoegen

Deze optie wordt alleen weergegeven als een webcast geen
toegevoegde agendapunten heeft. Met deze optie komt u in het
formulier Agendapunten bewerken waarmee u agendapunten voor elke
webcast kunt bewerken.

Optie toevoegen Hiermee kunt u een koppeling, document, presentatie, opiniepeiling of
enquête aan een webcast toevoegen.

Klonen Met deze optie kunt u webcasts kopiëren of herhalen (zie ook de
beschrijving van Webcasts klonen hieronder).

Verwijderen Hiermee kunt u de webcast verwijderen.

Weergave Hiermee kunt u een nieuw venster met de instellingen van
webcastspeler weergeven. (zie ook de paragraaf Webcast URL
hieronder).

Indexpunten van
webcast bewerken

Deze menuoptie is alleen zichtbaar bij een gepubliceerde webcast.

Integratie U kunt de webcast in elke website integreren.
Opmerking: iFrame werkt alleen bij websites met geactiveerde iFrame-
functie.

Bijgevoegde gegevens bekijken
Als een webcast geen bijlagen of agendapunten heeft, wordt dit aangegeven door een witte
stip in een blauw vierkant.
Als de webcast wel bijlagen of agendapunten heeft, wordt dit met een pijl aangegeven.
Wanneer u op de pijltoets klikt, wordt de tabel met alle bijgevoegde gegevens of
agendapunten weergegeven.
Wanneer u bijvoorbeeld met de cursor over een agendapunt beweegt, ziet u ook de koppeling
Bewerken voor dat punt.

Agendapunten bekijken
Als er agendapunten zijn, kunnen deze volledig worden bekeken door op de pijl omlaag naast
agenda te drukken. Door met de cursor over Agenda te bewegen, wordt de toets Bewerken
zichtbaar, waarna u in het formulier Webcast-agenda bewerken komt. U kunt daar
agendapunten toevoegen, verplaatsen of verwijderen.
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Bijgevoegde items opnieuw organiseren
Aan een webcast toegevoegde items kunnen worden gereorganiseerd door ze direct naar deze
weergave te slepen.
Dit is alleen mogelijk voor items in de root van de webcast.
Items die zijn toegevoegd aan de agendapunten kunnen worden bewerkt of gereorganiseerd in
het formulier Webcast-agenda bewerken.

Webcasts klonen
Webcasts kunnen worden gekloond via de koppeling Klonen. Dit betekent dat een kopie van
de webcast kan worden gemaakt op een nieuwe datum. De kopieerfunctie kan ook worden
gebruikt voor het creëren van webcastherhalingen. Herhalingen zijn per dag, week, maand of
jaar instelbaar.
Dit is dezelfde functie als de menuoptie Webcast > Een bestaande webcast klonen.

Webcast-URL
De geplande webcast is toegankelijk voordat deze op de microsite kan worden bekeken via de
URL die beschikbaar is via de koppeling Weergeven op de webcastrij. Als u klikt op
Weergeven wordt voor u een nieuw venster weergegeven met de webcast zoals deze in de
speler verschijnt. Bekijken is de laatste menuoptie die op het webcastrijmenu verschijnt. Dit
menu verschijnt als u met de cursor beweegt over de webcasttitel zoals hierboven omschreven
in de paragraaf Webcast-menu.
Hiermee kan ook worden gezorgd voor de URL die u aan gebruikers moet sturen als u ze de
webcast wilt laten bekijken vóór de datum waarop deze live gaat.

Informatiedashboard
De Webcast-plannersite heeft ook een informatiedashboard op de Startpagina, boven het
webcastoverzicht, met 3 belangrijke onderwerpen voor klantinformatie:
– De einddatum van de hostingservice voor de klant.
– Een weergave van het resterende aantal webcast-uren.

Berichtgeving en te beperkt aantal uren
Als het aantal gecontracteerde uren daalt onder 10% ontvangt u een e-mailbericht.
Als uw webcasturen op zijn, kunt u geen webcasts meer inplannen, publiceren of spelen.
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Configuratie (webcast-planner)

Klantaanpassingen
Tekst van sitenaam bewerken
Met het formulier Site > Sitenaam bewerken kan de tekst van de sitenaam volledig worden
verwijderd door het tekstvak Sitenaam weergeven aan te vinken. De tekst van de sitetitel kan
worden bewerkt in een ander gedeelte van het formulier Sitenaam bewerken dat via de
menuoptie Site > Sitenaam bewerken wordt geopend.

Site-introductietekst bewerken
De microsite heeft ook een aanpasbare titel en inleidende tekst op de startpagina onder de
welkomstbalk. De inleidende tekst wordt bewerkt vanaf het formulier Site-introductie
bewerken, dat geopend wordt via de menuoptie Site > Site-introductie bewerken.
Hier is een eenvoudig vakje voor de naam van de introductietekst. De introductietekst zelf
wordt bewerkt met een RTF-editor voor het formatteren en opnemen van afbeeldingen in de
introductie.

Standaardtekst van speler bewerken
De speler zelf heeft ook een startpaginagedeelte dat spelertekst wordt genoemd en instelbaar
is als standaardtekst op alle webcasts, behalve wanneer de tekst per webcast wordt
aangepast.
De standaardspelertekst voor de webcastspeler kan worden bewerkt met het formulier
Standaardspelertekst bewerken, dat wordt geopend via de menuoptie Site >
Standaardspelertekst bewerken.
De spelertekst wordt bewerkt met een RTF-editor.

Lettertypes en kleuren
De vormgeving van de microsite en de speler kan worden gewijzigd in de planner, via de
menuoptie Site > Lettertypes en kleuren.
– U kunt één van beide opties kiezen: Standaard of Aangepast.

– Standaard betekent in de merkstijl van Bosch, conform de stijlgids van Bosch.
– Alle sitevoetteksten in de aangepaste merkstijl hebben de vermelding ‘powered by

Bosch’.
Met de aangepaste merkstijl is het mogelijk de vormgeving op drie plaatsen te wijzigen:
1. Afbeeldingsbestand voor banner (max 992px x 400px).
2. Naamtekst van microsite.
3. Navigatiebalk (kleur, kleur van lettertype navigatie, lettergrootte en lettertypefamilie).

Sitestandaardtalen (bij meertalige sites)
Als de microsite meertalig is, kunt u de standaardstaal selecteren via de menuoptie Site >
standaardsitetaal.
Op de meertalige microsites worden alle aanpasbare teksten, zoals sitenaam, site-
introductietekst en standaardspelertekst, voor elke taal herhaald in een interface met
tabbladen.

Diverse instellingen
Bannerafbeelding
Om een afbeelding van een banner te uploaden, selecteert u Nieuwe afbeelding gebruiken en
klikt u op bladeren om een afbeeldingsbestand van uw computer te selecteren. Zorg dat de
afbeelding de maximale pixelgrootte heeft van 992px x 400px. Het opladen van het bestand
vindt plaats nadat het formulier Banner en navigatie van site bewerken volledig is ingevuld.
Navigatiebalk

4
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De aanpasbare kleur en het aanpasbare lettertype van de navigatiebalk worden gekozen met
het formulier Lettertypes en kleur bewerken door de RGB-waarde direct in te vullen of door
ze te selecteren van de color picker door de lichte cirkel om het kleurenpalet aan te brengen.
De kleur wordt geselecteerd als u klikt op de kleurencirkel rechts onderin.
De letterfamilie en lettergrootte van de navigatiebalk kunnen ook met ditzelfde formulier
worden aangepast.
U moet eerst klikken op verzenden voordat u de aanpassingen van uw voorkeur kunt
gebruiken.
Instellen van eigen aanpassingen
Als u nog niet eerder een aangepaste merkstijl hebt gekozen bij het wisselen van standaard
naar aangepast, dan zijn de instellingen van de basisstijl: geen logo, geen naam en grijze
menubalk.
Als u wel eerder een aangepaste merkstijl hebt gekozen bij het wisselen van standaard naar
aangepast, dan zijn de instellingen van onder meer het afbeeldingsbestand voor de banner en
de kleuren en lettertypes nu weer gelijk aan die van de vorige keer.
Standaard twitteraccount
Als u een twitteraccount aan de microsite linkt, wordt maximaal 1 uur voor de geplande
begintijd van de vergadering een tweet verzonden, tezamen met informatie en een koppeling
naar de webcast.
Op het formulier Site > Diverse instellingen kunt u op de koppeling Toegang tot twitter
toevoegen klikken en de juiste gegevens van het twitteraccount invoeren.
Locatie standaardkaart
Met de menuoptie Site > Diverse instellingen kunt u de locatie voor een standaardkaart
invoeren, met vermelding van lengte- en breedtegraad of de naam van een plaats, in het veld
Default map centre point string. Zodra een webcast of agendapunt van een geotag is
voorzien, verschijnt de standaardlocatie op de pop-upkaart.
Standaard e-mailadres
Het standaard e-mailadres om informatie over gepubliceerde webcasts en wachtwoorden
naartoe te sturen, kan worden ingevoerd met de menuoptie Site > Diverse instellingen.
Instellingen voor delen
De functie voor het delen waarmee gebruikers webcasts via de e-mail en sociale netwerken
kunnen delen, kan standaard voor de gehele spelersite worden geactiveerd of gedeactiveerd
via het menu Site > Diverse instellingen.

Privacy-instelling van microsite
De microsite zelf kan op elk willekeurig punt in de menuoptie Site > Diverse instellingen privé
worden gemaakt door de privacy-instelling van de microsite te veranderen in ja en een
webcasttoegangscode te gebruiken.
– Per microsite kan slechts één toegangscode voor webcast worden ingesteld.
– Wanneer een toegangscode voor een webcast van de microsite is ingesteld en de

identificatiegegevens juist worden ingevoerd, heeft de kijker toegang tot alle beschikbare
webcasts met uitzondering van de webcasts die al privé waren gemaakt voordat de
microsite met het wachtwoord werd benaderd.

Privacy-instelling van webcast
Individuele webcasts kunnen ook privé gemaakt worden door de privacy-instelling op ja te
zetten en een toegangscode voor webcast toe te voegen in de formulieren voor het inplannen
en bewerken van een webcast.
– Per webcast kan slechts één toegangscode voor webcast worden ingesteld.
– Wanneer de privé-instelling op nee staat, kan de webcast door allen worden bekeken.
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– Wanneer de privé-instelling op ja staat, kan de webcast worden bekeken door iedereen
die de correcte toegangscode voor de webcast heeft ingevoerd.

Een webcast inplannen
De eerste taak die in de Planner moet worden voltooid is het inplannen van een webcast. Dit
kan met de menuoptie Webcast > Een webcast inplannen.

Live webcast selectievakje
U kunt kiezen of u de vergadering wel of niet live wilt uitzenden (live is standaard) door middel
van het selectievakje Live webcast.

Begintijd en -datum
Voor het correct inplannen van een webcast selecteert u eerst een datum en tijd in de
toekomst. Als u op het datumvakje klikt, verschijnt een pop-upkalender.
De begintijd kan niet meer worden ingevoerd nadat de webcast is gestart.

Verborgen webcasts
Webcasts kunnen verborgen worden bij webcastoverzichten van de microsite en de RSS-feed
als u het selectievakje Op site tonen op de formulieren Een webcast inplannen en Een
webcast bewerken leegmaakt.
De standaardstatus voor een ‘live’ webcast is Op site tonen.
De standaardstatus voor een niet-'live' webcast is Verbergen en om die reden is het
selectievakje Op site tonen leeg.

Privé-webcasts
Elke webcast kan ook privé gemaakt worden. Dit betekent dat hij wel voorkomt op de
overzichten van de webcast maar dat er een toegangscode nodig is om hem te kunnen
bekijken.
Om een webcast privé te maken, klikt u eenvoudig op het vakje Webcast privé maken en voert
u een toegangscode naar keuze in. Zie sectie Klantaanpassingen, Pagina 12 .

E-mail voor feedback
Elke webcast heeft een feedbackformulier, zodat gebruikers direct hun commentaar op de
webcast kunnen geven. Deze e-mail kan worden bekeken in Feedback > Feedback weergeven
en kan ook direct naar een specifiek e-mailadres worden gezonden.
De standaardinstelling voor e-mail-feedback kan worden uitgevoerd met de menuoptie Site >
Feedback bewerken. Zie sectie Feedback, Pagina 16 .
Als de feedback van een bepaalde webcast moet worden verzonden naar een ander e-
mailadres dan is vermeld in het formulier Een webcast inplannen (of Een webcast bewerken),
kies dan de instelling Aangepast gebruiken van het gedeelte E-mailadres voor feedback om
een nieuw e-mailadres toe te voegen. Zie sectie Feedback, Pagina 16.

Webcasts delen
Wanneer de betreffende instellingen zijn geactiveerd, kunnen alle webcasts worden gedeeld
door gebruikers via e-mail of sociale netwerken. Standaard volgen alle webcasts de
standaardinstelling van de site.
Om deze standaardinstelling uit te schakelen, selecteert u de optie Niet delen op het
formulier Een webcast inplannen of Een webcast bewerken.

Geolocatie
Om een webcast aan een specifieke locatie te koppelen, klikt u in het veld Geografische
gegevens op de formulieren Een webcast inplannen en Een webcast bewerken , waarna u de
beschikking krijgt over een inzoombare stratenkaart van Google.
In het zoekvak kunt u of een postcode, straat- en plaatsnaam, lengte- en breedtegraad of
alleen een plaatsnaam intypen. De geolocatie is geschikter voor het lokaliseren van
agendapunten.

4.2
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Om de locatie te verwijderen klikt u in het vakje Geografische gegevens en op de knop
Markering verwijderen zodat de rode markering verdwijnt.

Webcastnaam en beschrijving
De naam met beschrijving is de enige instelling die naast de tijd en de datum nodig zijn om
een webcast correct in te kunnen plannen. De informatie over de beschrijving wordt
weergegeven.

Spelertekst
De spelertekst is de tekst die op het tabblad van de startpagina van de webcast verschijnt. De
inhoud van dit tabblad geeft standaard de aangepaste spelertekst weer die is ingesteld in de
Site > Standaard-spelertekst bewerken, behalve deze hier aangepast is.
Als voor Aangepast gebruiken is gekozen, wordt een RTF-editor geopend voor het formatteren
en het opnemen van afbeeldingen in de introductie.

Meertalige sites
Voor microsites met verschillende mediatalen kan de webcastnaam, -beschrijving en
spelertekst in elke beschikbare mediataal worden ingevoerd via een interface met tabbladen.
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Feedback
Elke webcast heeft een feedbackformulier, zodat gebruikers direct hun commentaar op de
webcast kunnen geven.
Het feedbackformulier kan zowel worden aangepast als uitgeschakeld met Feedbacktab >
Feedback bewerken.

Feedback inschakelen/uitschakelen
De vervolgkeuzelijst Show feedback (site wide) kan worden ingesteld of als Tonen of als
Verbergen. Als Verbergen wordt gekozen, verdwijnt het feedbackpictogram van de speler voor
alle webcasts.

Standaard e-mail voor feedback
Het standaard e-mailadres voor feedback, waar alle feedback ook naartoe wordt gezonden,
kan worden gewijzigd in het vak voor het e-mailformulier. De e-mail voor feedback kan ook
worden gewijzigd voor een bepaalde webcast met het formulier Een webcast inplannen of
Een webcast bewerken.

Feedbackoptie
Er is ook een selectievakje ‘Save feedback to database only (don't send email)’. Dit betekent
dat de feedback alleen kan worden weergegeven via Feedback tab > Feedback weergeven. De
standaardinstelling is dat de feedback naar het e-mailadres en in de database wordt
ontvangen.

Spamfilter voor feedback
De feedbackformulieren in de speler zijn standaard voorzien van een spamfilter met een
ReCaptcha-vraag om er zeker van te zijn dat het formulier door een werkelijk bestaande
persoon is verzonden. Het met selectievakje Spamfilter gebruiken kunt u het spamfilter op uit
zetten (standaard is aan ingeschakeld).

Feedbacknaam
In het naamvak Feedback kunt u de naam van het formulier wijzigen in de naam van het
feedbackformulier dat op de speler wordt weergegeven. De naam die standaard is ingevoerd
is Feedback.

Bedanken voor feedback
Met het feedbackformulier kunt u ook het bedankbericht in het feedbackformulier naar wens
in iets heel anders wijzigen. De standaardformulering is Thank you for your feedback. (Deze
verschijnt nadat de feedback is verzonden)

Meertalige sites
Bij microsites met verschillende mediatalen kan de naam van de feedback en het
bedankbericht in elk van de beschikbare mediatalen worden ingevoerd via een interface met
tabbladen.
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Items toevoegen
Wanneer u klikt op de koppeling Item toevoegen van de webcastrij, verschijnt het pop-upvakje
Items toevoegen aan webcast, waarmee de volgende items aan de webcasts kunnen worden
toegevoegd (U vindt de webcastrij door naar het startmenu te gaan en daar met de cursor over
de webcast te bewegen):
– Een koppeling toevoegen (Een koppeling toevoegen/bewerken, Pagina 17)
– Een document toevoegen (Een document toevoegen/bewerken, Pagina 17)
– Een presentatie toevoegen (Een presentatie toevoegen/bewerken, Pagina 17)
– Een opiniepeiling toevoegen (Een opiniepeiling toevoegen/bewerken, Pagina 18)
– Een enquête toevoegen (Een enquête toevoegen/bewerken, Pagina 19)
Items kunnen rechtstreeks worden toegevoegd aan Agendapunten via hetzelfde pop-upvakje.
Zie sectie Agendapunten toevoegen/bewerken, Pagina 19.

Een koppeling toevoegen/bewerken
In het formulier Een koppeling toevoegen, dat kan worden geopend vanuit het pop-upvakje
Item toevoegen, kunt u een webkoppeling invoeren om toe te voegen aan een webcast of
agendapunt.
In het formulier Een koppeling toevoegen kunt u eenvoudig een webkoppeling invoeren. De
http://...... moet ook in het webadres zijn opgenomen.

Koppeling bewerken
Om een koppeling later te bewerken kunt u in de startpagina door middel van de pijl de lijst
van toegevoegde items weergeven en als u hier over de koppeling beweegt om de koppeling
Bewerken te laten verschijnen, wordt het formulier Een koppeling bewerken geopend.

Meertalige sites
Op een meertalige site kunnen de koppelingen voor elke taal worden ingesteld met het
formulier met tabbladen.

Een document toevoegen/bewerken
In het formulier Een document toevoegen dat kan worden geopend vanuit het pop-upvakje
Item toevoegen, kunt u een document uploaden en de naam ervan invoeren.
De documenten mogen van elk willekeurig formaat zijn; maar niet groter dan 10 MB.

Documenten bewerken of verwijderen
Om een document te kunnen bewerken of verwijderen, beweegt u over het item op de
startpagina om de koppeling Bewerken | Verwijderen weer te geven. Wanneer het formulier
Een document bewerken geopend is, kunt u de naam van het document wijzigen.
Als een document uit een webcast wordt verwijderd, wordt het tevens permanent van de
server verwijderd.

Documenten bijwerken
Als een document door een andere versie moet worden vervangen, kunt u in hetzelfde
formulier Een document bewerken uit de vervolgkeuzelijst Nieuw document gebruiken de
documentnaam kiezen en een nieuw document selecteren om te uploaden.

Meertalige sites
Op meertalige sites kunnen documenten voor elke taal worden geüpload met behulp van het
formulier met tabbladen.

Een presentatie toevoegen/bewerken
In het formulier Een presentatie toevoegen dat toegankelijk is vanuit het pop-upvakje Item
toevoegen, kunt u de naam van de presentatie instellen en een PowerPoint-conversie
selecteren (max. 10 MB).

4.4
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– U kunt bestanden met de volgende extensies uploaden: pptx, ppt, pptm, ppsx, pps,
ppsm, potx, pot, potm, odp.

– Een foutmelding wordt weergegeven als de bestandsnaam ongeldig is.
– Onder het uploadvenster staat een tekst die u waarschuwt dat animaties en embedded

video's niet worden gekopieerd naar de geüploade versie.

Presentaties uploaden
Tijdens het uploaden van een bestand wordt een bericht weergegeven waarin u wordt
gevraagd even te wachten.
Wanneer de conversie is voltooid, wordt de pagina automatisch opnieuw geladen om de
individuele dia's weer te geven op de pagina 'Presentatie bewerken'.
Als het PowerPoint-bestand beschadigd is, krijgt de gebruiker een foutmelding te zien en de
sitebeheerder ontvangt dan automatisch een e-mail om dit probleem te onderzoeken.

Dia's herschikken
Na het uploaden wordt het formulier Een presentatie bewerken geopend. Daar kunt u de dia's
herschikken door ze te slepen en neer te zetten.

Dia's bewerken / verwijderen
In het formulier Een presentatie bewerken kunnen de koppelingen Bewerken en verwijderen
worden weergegeven door over de individuele dia's te bewegen.
Met Bewerken kunt u de naam van de dia bewerken. In hetzelfde formulier kunt u een nieuwe
afbeelding uploaden door Nieuwe dia-afbeelding in de vervolgkeuzelijst te selecteren en een
nieuw bestand te kiezen om het bestaande bestand te vervangen.
Om de presentatie later te bewerken, kunt u op de startpagina de pijl gebruiken om de lijst
van toegevoegde items weer te geven en over de presentatie bewegen om de koppeling
Bewerken te laten verschijnen, waarna het formulier Een presentatie bewerken wordt
geopend.

Afbeeldingen wel uploaden, PowerPoint niet
Als u geen PowerPoint voor uw presentatie gebruikt, kunt u in plaats daarvan alleen JPG- of
PNG-bestanden uploaden.
Gebruik het formulier Een presentatie toevoegen in de menuoptie Item toevoegen, voer de
naam van de presentatie in, kies vervolgens niet een presentatiebestand maar klik in plaats
daarvan op de knop Bladeren en daarna op de knop Toevoegen. U komt dan in het formulier
Een dia toevoegen waar u de naam kunt ingeven en naar het afbeeldingsbestand kunt
bladeren.

Meertalige sites
Op meertalige sites kan de gebruiker een PowerPoint of individuele dia's voor elke taal
uploaden met behulp van het formulier met tabbladen.
Het aantal dia's dient voor beide talen gelijk te zijn, anders wordt een gescheurde afbeelding
weergegeven in de taal met de minste dia's.

Een opiniepeiling toevoegen/bewerken
In het formulier Een opiniepeiling toevoegen, dat kan worden geopend vanuit het pop-upvakje
Item toevoegen, kunt u de naam van een opiniepeiling, de livedatum, tijdsduur,
opiniepeilingsvragen en een bedankbericht toevoegen.
Per opiniepeiling kan één vraag met meerdere antwoorden worden ingevoerd.
Als u een opiniepeiling direct wilt weergeven, moet u zeker zijn dat de livedatum op een
actueel of eerder tijdstip is ingesteld.

Antwoorden op opiniepeilingen
Nadat u een vraag van een opiniepeiling heeft ingevoerd en op Toevoegen heeft geklikt,
verschijnt de pagina Een opiniepeiling bewerken waar u slechts één antwoord tegelijk kunt
toevoegen. Er is geen limiet gesteld aan het aantal antwoorden dat kan worden toegevoegd.
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Antwoorden herschikken
De volgorde waarin de antwoorden worden gepresenteerd kan (naar wens steeds) worden
aangepast met behulp van de functie voor slepen en neerzetten in het formulier Een
opiniepeiling bewerken.

Antwoorden bewerken/verwijderen
Wanneer u over een willekeurig antwoord beweegt, ziet u de koppeling Bewerken |
Verwijderen waarmee u het antwoord op elk gewenst punt kunt bewerken of verwijderen.

Meertalige sites
Op meertalige sites kunnen de naam, het bedankbericht en de vraag met antwoorden voor
iedere opiniepeiling worden ingevoerd voor elke taal.

Een enquête toevoegen/bewerken
In het formulier Een enquête toevoegen, dat kan worden geopend vanuit het pop-upvakje
Item toevoegen, kunt u de naam van een enquête, de livedatum, tijdsduur en een
bedankbericht toevoegen.

Enquêtevragen
Nadat u heeft geklikt het formulier Een enquête toevoegen, wordt het formulier Een enquête
bewerken geopend en hier kunt u vragen aan de enquête toevoegen.
Vier soorten vragen kunt worden toegevoegd:
1. Kwantitatieve vragen (één vraag uit een selectie).
2. Kwantitatieve vragen (meerdere antwoorden vanuit een aantal gekozen selectievakjes).
3. Kwalitatieve vragen (vrije tekst - één regel).
4. Kwalitatieve vragen (vrije tekst - meer regels).

Antwoorden invoeren en ordenen
Na het selecteren van de kwantitatieve vragen, komt u in het formulier Een vraag bewerken
waar u antwoorden voor die vraag kunt toevoegen.
Elk antwoord kan met de sleepfunctie op iedere gewenste plaats worden gezet.
Om de antwoorden achteraf te bewerken, kunt u eenvoudig eroverheen bewegen om ze te
bewerken of te verwijderen.

Enquête bewerken
Nadat de vragen en antwoorden zijn ingegeven, kunt u teruggaan naar het formulier Een
enquête bewerken via de koppeling Terug naar enquête bewerken boven in het formulier.
Op het formulier Een enquête bewerken kan elke vraag worden verplaatst, bewerkt of
verwijderd.

Meertalige sites
Op meertalige sites kunnen de naam, het bedankbericht en de vraag met antwoorden voor
iedere enquête worden ingevoerd voor elke taal.

Agendapunten toevoegen/bewerken
Agendapunten kunnen worden toegevoegd aan webcasts door te klikken op de koppeling Een
agendapunt toevoegen in het menu webcastrij. Voor het toevoegen van de opeenvolgende
agendapunten kunt u ook gebruik maken van het formulier Webcast-agenda bewerken.
Als de webcast agendapunten bevat, kunt u deze bewerken door over de naam van de Agenda
te bewegen en te klikken op bewerken. Hierdoor wordt het formulier Webcast-agenda
bewerken geopend.

Agendapunten bewerken en toevoegen
Als u over een agendapunt beweegt, verschijnt een menurij met drie punten: Bewerken, Punt
toevoegen en Verwijderen. Door het agendapunt te bewerken, kunt u de naam ervan wijzigen
en een meertalige agenda toevoegen als u een meertalige site heeft.
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Agenda geolocatie
Door agendapunten te relateren aan een geografische locatie kunnen kijkers direct naar de
(gepubliceerde) agendapunten van de geotag-kaart gaan.
In het formulier Webcast-agenda bewerken bevindt zich een veld met geografische gegevens.
Wanneer u daarop klikt wordt een inzoombare stratenkaart van Google weergegeven.
In het zoekvak kunt u of een postcode, straat- en plaatsnaam, lengte- en breedtegraad of
alleen een plaatsnaam intypen. Er verschijnt een gele pijl, die u kunt gebruiken om de
webcastpositie met de zoomknoppen nauwkeurig te bepalen, waarna u op Ok klikt. De
geolocatie is geschikter voor het lokaliseren van agendapunten.
Om de locatie te verwijderen, klikt u in het vakje Geografische gegevens en vervolgens op de
knop Markering toevoegen/verwijderen. Hierna verdwijnt de gele pijl.

Items toevoegen aan agendapunten
Wanneer u op de koppeling Item toevoegen klikt naast elke agenda, wordt hetzelfde pop-
upvakje Item toevoegen weergegeven.
Hierdoor kunt u meerdere documenten, presentaties, koppelingen, opiniepeilingen en
enquêtes aan een agendapunt koppelen. Aan agendapunten gekoppelde documenten worden
verplaatst tezamen met het specifieke agendapunt waaraan ze gerelateerd zijn.

Agenda punten opnieuw ordenen
Punten in de agenda kunnen worden gereorganiseerd door ze te slepen en neer te zetten in
het formulier Webcast-agenda bewerken.

Gepubliceerde webcasts
Met gepubliceerde webcasts wordt bedoeld dat deze webcasts niet langer live zijn maar
vanuit het archief kunnen worden bekeken.
Webcasts die zijn gepubliceerd met de Webcast-applicatie tonen het pictogram Gepubliceerd
op de startpagina van de planner.

Indexpunten bewerken
Gepubliceerde webcasts tonen als u eroverheen beweegt een extra koppeling:
Webcastindexpunten bewerken.
Met het formulier Webastindexpunten bewerken heeft u de mogelijkheid om de tijd van het
bestaande indexpunt te bewerken of te verwijderen.
Nieuwe webcastindexpunten kunnen ook aan de gepubliceerde webcast worden toegevoegd.
Selecteer een van volgende punten en kies een tijd in uren, minuten en seconden:

Bijschriften Informatielabel toegevoegd aan een specifiek punt in de webcast.

Agendapunten Selecteer uit de vervolgkeuzelijst van eerdere agendapunten (Als u
agendapunten moet toevoegen of wijzigen, zie dan ook hoofdstuk
Agendapunten toevoegen/bewerken, Pagina 19 ).

Dia's Selecteer uit de vervolgkeuzelijst van eerdere presentatiedia's (Als u een
presentatiedia moet toevoegen of wijzigen, zie dan ook hoofdstuk Een
presentatie toevoegen/bewerken, Pagina 17 ).

 
Stemmen, vragen en actieve sprekers kunnen niet worden bewerkt.

Webcasts verwijderen
Webcasts kunnen worden gemarkeerd als verwijderd wanneer u klikt op de koppeling wissen
die verschijnt als u over de webcastrij in de Startpagina beweegt. Webcasts worden dan naar
de Prullenbak verplaatst.

4.5
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Verwijderde webcasts komen niet meer voor in de webcastoverzichten in de microsite en de
RSS-feed.
Verwijderde webcasts kunnen niet meer worden bekeken via de betreffende URL.

Webcasts herstellen
Webcasts kunnen worden hersteld door te klikken op de knop Prullenbak op de Startpagina
en vervolgens op de koppeling Herstellen die wordt weergegeven wanneer u met de muis over
het item beweegt. De webcast verschijnt opnieuw in de webcastoverzichten, RSS-feeds en via
de betreffende URL.
Het is niet mogelijk om een webcast die al twee maanden als verwijderd gemarkeerd is, te
herstellen.

 

Webcast Planner and Player Configuratie (webcast-planner) | nl 21

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



Statistieken
Webcaststatistieken zijn beschikbaar via de menuoptie top level > Statistieken.
Er zijn twee rapporttypen beschikbaar:

Webcastrapport
Aan de hand van het webcastrapport kunt u het totale aantal hits van de webcast bekijken in
de kolom Resultaten, en vervolgens de onderverdeling daarvan in live- en gepubliceerde
webcasts.
Het webcastrapport kan per maand of voor een aantal maanden worden gefilterd en ook naar
titel, livedatum, resultaten, live- of gepubliceerde resultaten worden uitgesplitst.
Elk rapport heeft ook een koppeling om de webcast in de speler te bekijken.

Individuele webcastrapporten
Door op de naam van de webcast in het webcastrapport te klikken wordt het rapport voor die
specifieke webcast weergegeven.
Op de afzonderlijke pagina van het webcastrapport wordt het aantal resultaten (live,
gepubliceerd en totaal) per maand vanaf de begindatum van het rapport weergegeven.

Sessies/IP-rapporten
Het sessie-/IP-rapport geeft per IP-adres het aantal sessies weer dat plaatsvond op de
microsite of de spelerpagina's.
Het rapport kan per maand of voor een aantal maanden worden gegenereerd.

4.7
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Besturing (webcastplanner)

Vensterindeling van microsite
De microsite van de speler is de website waar alle webcasts worden gehost die met de
Webcast-applicatie van Bosch worden gepubliceerd. Het URL-adres is uniek voor iedere client
en wordt automatisch gegenereerd bij de aankoop van de webcast-applicatie.
De microsite heeft twee pagina's in de navigatie: de startpagina en webcasts.

Startpagina
De Startpagina is de standaard landingspagina van de microsite en omvat alle volgende items:

Introductietekst
De introductietekst is het eerste welkom voor eindgebruikers op de microsite en mogelijk
voor de webcasting. Daarom is het belangrijk dat deze tekst uitnodigend is en duidelijk uitleg
geeft over de site.
Zie Klantaanpassingen, Pagina 12 > Introductietekst over hoe de tekst moet worden bewerkt.
Dit kan worden gedaan met HTML en met afbeeldingen.

Toekomstige en recente webcasts
De lijst of webcasts op de startpagina geeft maximaal 5 toekomstige en 5 recente webcasts
weer.
Van iedere webcast wordt de naam, beschrijving en datum weergegeven. Als u op een webcast
klikt wordt de speler in een nieuwe pagina geopend.

Huidige webcasts
Als een webcast is gepland voor de dag van vandaag, wordt op de microsite de koppeling naar
de webcast weergegeven onder de introductietekst, tezamen met de livetijd.

Zoekveld
In het zoekveld kunt u zoeken naar alle huidige en gepubliceerde webcasts door een
trefwoord in te voeren. De zoekopdracht omvat de namen en beschrijvingen van webcasts en
de namen van eventuele bijlagen.

RSS-feed
Een RSS-feed (van webcasts) is beschikbaar en wordt weergegeven met een RSS-pictogram
op de startpagina of op de pagina van de webcasts.

Webcasts
De koppeling van de webcasts is gerelateerd aan een lijst van alle beschikbare gepubliceerde
webcasts.
Webcasts verschijnen in chronologische volgorde, van de nieuwste aflopend naar de oudste..
Elke webcast opent op een nieuwe pagina.

Taalinstellingen
Als een licentie voor meerdere talen is gekocht, geeft de microsite een taaloptie weer die de
taal van de grafische gebruikersinterface (GUI) wijzigt.

Standaardtaal voor browser
De taal is standaard ingesteld volgens de voorkeur van de browser.
Als er geen cookie is ingesteld en de door de browser gevraagde taal niet beschikbaar is als
taal van de GUI, wordt US English als standaardtaal ingesteld voor de GUI.
Wanneer een bezoeker een andere GUI-taal kiest, wordt deze keus (via een cookie) onthouden
voor het volgende bezoek.
Als een bezoeker de mediataal wijzigt tijdens het afspelen van de video, wordt op de speler de
video hervat vanaf het punt waar deze het laatst is gestopt.

5
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Merkstijl van microsite en privacy
Standaard merkstijl
Een microsite met de standaard merkstijl heeft een blauwe navigatiebalk en een Bosch-logo
zoals beschreven in sectie Vensterindeling van microsite, Pagina 23 .

Aangepaste merkstijl
Een microsite met een aangepaste merkstijl is in overeenstemming met de instellingen die in
de planner zijn geselecteerd (navigatiebalkkleur, kleur van tekst in navigatiebalk, grootte, en
aangepaste afbeelding). Zie sectie Klantaanpassingen, Pagina 12 .

Wachtwoord van site
Wanneer een bezoeker een pagina of webcast wil laden van een microsite met een
gebruikersnaam en wachtwoord geldend voor de gehele site, dan wordt van hem eerst
gevraagd deze gegevens in te voeren voordat hij naar de gevraagde pagina kan.

Wachtwoord van webcast
Wanneer een bezoeker een webcast wil bekijken met een ingestelde gebruikersnaam en
wachtwoord dan wordt van hem eerst gevraagd deze gegevens in te voeren voordat hij de
webcast kan bekijken.

Max. bezoekersaantal voor speler
Max. bezoekersaantal voor livewebcast
Een livewebcast kan maximaal 10.000 (tienduizend) bezoekers gelijktijdig toelaten.

Max. bezoekersaantal voor gepubliceerde webcast
Een gepubliceerde webcast kan maximaal 100.000 (honderdduizend) bezoekers gelijktijdig
toelaten.

!

Voorzichtig!

Zorg voor een correct beleid ten aanzien van het gebruik.

 

Besturing van speler en bijschriften
Venstergrootte van speler en beeldverhouding
De venstergrootte van de speler is 480 x 270 pixels. Hiermee kunnen video's met een
beeldverhouding van 16:9 worden weergegeven. Een video met een beeldverhouding van16:9
vult het gehele venster.
Een video met een beeldverhouding van 4:3 wordt in de speler gecentreerd weergegeven met
aan weerszijden een zwart gedeelte.

Flash-invoegtoepassing
Wanneer de kijker geen flash-invoegtoepassing op zijn computer heeft geïnstalleerd, ontvangt
hij een bericht in de GUI-taal met de mededeling dat deze toepassing moet worden
geïnstalleerd.

Flash-overlays over bijschriften en berichten
Op spelers die flash ondersteunen, wordt de naam van de spreker (in het sprekerbijschrift)
onder in het spelerscherm als overlay weergegeven.
Een agendapunt of berichten (zoals pauze, of webcast nog niet gestart) wordt boven in het
spelerscherm als overlay weergegeven.

Video-besturing
Een paar besturingselementen verschillen in de live- en gepubliceerde modus. Deze worden
hieronder beschreven.

5.3

5.4
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Elke besturingsinstelling geeft u de volgende mogelijkheden:
1. Video starten en pauzeren zowel in de live- als in de gepubliceerde weergave.

De verstreken videotijd bekijken, weergegeven in uren, minuten en seconden.
2. De video verplaatsen naar elke positie in de gepubliceerde modus door alleen de

schuifbalk te gebruiken.
De totale lengte van de video in minuten in de gepubliceerde modus. In de livemodus
wordt dan de livestatus weergegeven.

3. Webcast dempen (in gepubliceerde en livewebcasts).
4. Volume van de video vergroten of verkleinen (ook in gepubliceerde en livewebcasts).
5. Zorgt voor schermvullende weergave. Door op de ESC-toets drukken, gaat de video terug

de standaardspeler (ook in gepubliceerde en livewebcasts).

Webcasts starten en stoppen
Video pauzeren
Als de webcast wordt gepauzeerd met de webcast-applicatie, zal de speler automatisch de
video stoppen en de melding webcast gepauzeerd weergeven. De webcast herstart
automatisch wanneer de webcast-applicatie op herstarten is gezet.
Nadat de webcast in livemodus is gepauzeerd, wordt na het herstarten de video opnieuw
vanaf de livestream afgespeeld, d.w.z. dat de webcast niet lokaal als cache is opgeslagen.

Video stoppen
Als de webcast wordt gestopt via de webcast-applicatie, wordt op de overlay bovenaan de
melding webcast is beëindigd weergegeven.
– De speler geeft de video ongeveer 15-30 seconden later weer dan de webcast-applicatie.

Daarom is het belangrijk om deze tijd toe te voegen na het einde van de webcast voordat
de webcast wordt gestopt.

Waarschuwing: webcast niet gestart
Wanneer in de livemodus de webcast nog niet is gestart, wordt op de overlay bovenaan het
bericht webcast is nog niet gestart weergegeven.

Video starten
Als de video wordt gestart via de webcast-applicatie wordt de overlaytekst bovenin gewist en
wordt de video automatisch gestart na een paar seconden bufferen.

Spelertabbladen
De spelertabbladen geven alle tabbladen weer die onderdeel kunnen zijn van een live- of
gepubliceerde webcast. De spelertabbladen worden alleen weergegeven wanneer een item
van dat type aan de webcast is gerelateerd, d.w.z. het presentatietabblad komt alleen voor bij
webcasts die een presentatie als bijlage hebben.
De kijker kan tussen de verschillende tabbladen wisselen door op de tabbladen te klikken.
Wanneer u over het tabblad beweegt, wordt de naam van het tabblad als tooltip weergegeven
1. Starttabblad, Pagina 27
2. Indextabblad, Pagina 27
3. Tabblad Presentatie, Pagina 28
4. Tabblad Geotags, Pagina 28
5. Tabblad Opiniepeiling/Enquête, Pagina 29
6. Tabblad Sprekers, Pagina 29
7. Stemtabblad, Pagina 29
8. Help-pictogram, Pagina 29
9. Formulier Delen, Pagina 29
10. Feedbackformulier, Pagina 30

5.6

5.7
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Zie ook
– Klantaanpassingen, Pagina 12
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Starttabblad
Het starttabblad geeft de informatie van de spelertekst weer. Deze informatie kan worden
aangepast in de planner.
Zie Klantaanpassingen, Pagina 12 voor het maken van algemene aanpassingen of voor het
aanpassen van de tekst per webcast, de spelertekst van Een webcast inplannen, Pagina 14.

Indextabblad
Indextabblad – livewebcasts
Vóór en tijdens een vergadering wordt op het indextabblad de agenda met alle bijbehorende
documenten, presentatiedia's, koppelingen, opiniepeilingen en enquêtes weergegeven.
Documenten, presentatiedia's, koppelingen, opiniepeilingen en enquêtes uit de webcastroot
verschijnen bovenaan, boven de agendapunten.
– Alle items behorend bij specifieke agendapunten verschijnen onder de betreffende

agendapunten.
– Door op een document of koppeling te klikken op het indextabblad, wordt het document

of de koppeling op een nieuwe pagina geopend.
– Als u op een presentatiedia klikt, wordt het presentatietabblad in de miniatuurmodus

geopend (zie Tabblad Presentatie, Pagina 28).
– Wanneer u op een opiniepeiling of enquête klikt, wordt het specifieke tabblad met de

opiniepeiling en enquête geopend.
Als een agendapunt een geotag heeft, kunt u via een aardbolpictogram naast de agenda
automatisch naar het geotag-tabblad gaan en de corresponderende pin pop-up weergeven.

Index tabbladen – gepubliceerde webcasts
Het indextabblad van de gepubliceerde webcasts werkt op dezelfde manier als livewebcasts ,
met uitzondering van een paar verschillen die hieronder genoemd zijn.
Voor gepubliceerde webcasts geeft het indextabblad een lijst met geprogrammeerde
gebeurtenissen in chronologische volgorde weer met een tijdstempel naast de namen van de
actieve sprekers.
– Als u op een gebeurtenis klikt op het index tabblad begint de video vanaf dat tijdstip te

spelen.

Agendapunten delen
De knop Delen wordt ook weergegeven naast de agendapunten in de gepubliceerde weergave,
waardoor kijkers koppelingen kunnen delen per e-mail en via de sociale media. Het delen van
agendapunten kan via een koppeling die direct start vanaf het agendapunt in de webcast. Zie
sectie Formulier Delen, Pagina 29 .

Detailweergave – gepubliceerde webcasts
De bezoeker kan zelf bepalen op welk detailniveau hij wil kijken op het indextabblad van de
gepubliceerde webcast door gebruik te maken van de opties tonen/verbergen:
1. Stemresultaten tonen/verbergen.
2. Opiniepeilingen of enquêtes tonen/verbergen.
3. Presentaties tonen/verbergen.
4. Sprekerprofielen tonen/verbergen.

Indexpunt voor stemprocedures
Er wordt een vermelding op het tabblad Index weergegeven wanneer de stemresultaten
worden ontvangen. Als u op een stemming klikt, springt de video naar het desbetreffende punt
en wordt tevens het tabblad Stemmen geactiveerd.
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Tabblad Presentatie
Voor het begin van een vergadering worden op het tabblad Presentatie de beschikbare
presentaties voor de desbetreffende webcast weergegeven.

Presentatieweergaven
De kijker kan voor de weergave van de presentatie schakelen tussen miniaturen, afzonderlijke
weergave en dia's op tijd. De kijker kan op elk gewenst moment tussen de diverse weergaven
schakelen.

Miniatuurweergave
In de weergave Miniatuur (pictogram rechts) wordt een miniatuur van iedere dia van de
presentatie getoond. Met de schuifbalk kunt u naar meerdere presentaties navigeren. Als u op
een miniatuur klikt, schakelt de weergave naar de afzonderlijke modus, waarin de dia wordt
getoond waarop is geklikt.

Afzonderlijke weergave
In de afzonderlijke weergave laat het middelste pictogram elke dia in het standaardformaat
zien en als u de muisaanwijzer op de dia plaatst, wordt een zoompictogram weergegeven. Met
het zoompictogram kan de dia ook in een groter formaat worden geopend in een extern
venster van de browser.
Als u direct op de dia klikt, gaat u naar de volgende dia van de presentatie.
Als u de muisaanwijzer op een dia plaatst, kunt u met de pijltoetsen links en rechts naar de
vorige of volgende dia navigeren.

Dia's op tijd
In de modus Dia's op tijd (pictogram links) wordt automatisch de dia weergegeven die op dat
moment is geselecteerd door de operator van de webcast. Dit werkt zowel in de live als de
gepubliceerde weergave.
Er wordt een bericht in het diagebied getoond om aan te geven wanneer de eerste dia op tijd
beschikbaar is.

Diawaarschuwing
Als de operator de live dia bijwerkt terwijl de kijker het tabblad Presentatie niet heeft
geopend, gaat het tabblad Presentatie knipperen en blijft het knipperen totdat de kijker dit
tabblad activeert of totdat de selectie van de dia's in de Webcast-applicatie is opgeheven.
Als de kijker op het knipperende tabblad Presentatie klikt, wordt de presentatie geopend in de
modus Dia's op tijd.

Tabblad Geotags
Als een webcast of een van de agendapunten ervan is gerelateerd aan geografische informatie
wordt het tabblad Geotags weergegeven in de speler.
Het koppelen van agendapunten aan een geografische locatie is een handige manier om
vergaderinhoud op te delen en ervoor te zorgen dat kijkers direct (in de modus Gepubliceerd)
vanuit de Geotags-kaart naar agendapunten kunnen navigeren.
Op het tabblad Geotags wordt een Google-kaart met punaises weergeven voor de
geografische locaties van de webcast en de agenda.

Webcasts met geografische locaties
Op het tabblad Geotags wordt de locatie van de webcast aangegeven door een rode punaise.
Als u op deze punaise klikt, wordt een pop-up-venster geopend met de titel van de
vergadering. Deze locatie wordt ingesteld in de planner, via Webcast -> Een webcast
inplannen. Zie Geolocatie in Een webcast inplannen, Pagina 14 .

5.7.3
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Agendapunten met geografische locatie
Op het tabblad Geotags wordt de locatie van een agendapunt aangegeven door een blauwe
punaise. Als u op deze punaise klikt, wordt een pop-up-venster geopend met de titel van het
agendapunt. In gepubliceerde webcasts is er tevens een koppeling waarmee de kijker direct
naar het desbetreffende indexpunt in de video kan navigeren. Deze locatie wordt ingesteld in
de planner, via Bewerken -> Webcast-agenda. Zie Agenda geolocatie in Agendapunten
toevoegen/bewerken, Pagina 19 .
Standaard wordt in- of uitgezoomd op de kaart om alle punaises weer te geven die betrekking
hebben op de webcast en de bijbehorende agendapunten. Dus als de punaises zich in
verschillende landen bevinden wordt uitgezoomd om beide landen op de kaart weer te geven.

Tabblad Opiniepeiling/Enquête
Als er een of meer opiniepeilingen of enquêtes zijn gerelateerd aan een webcast, worden deze
weergegeven op het tabblad Opiniepeiling/Enquête.
Als een opiniepeiling of enquête is gestart vóór de datum en tijd van de webcast, krijgen de
kijkers de gelegenheid deze in te vullen. Zie sectie Een opiniepeiling toevoegen/bewerken,
Pagina 18 voor informatie over het opstellen van een opiniepeiling of enquête.
Opiniepeilingen en enquêtes kunnen slechts één keer per computer worden ingevuld.

Resultaten van opiniepeiling
Zodra de einddatum van een opiniepeiling is bereikt en erop wordt geklikt, kan de kijker de
eindresultaten bekijken.

Enquêteresultaten
Zodra de einddatum van een enquête is bereikt en erop wordt geklikt, ziet de kijker het
bericht This survey has been closed (Deze enquête is gesloten).

Tabblad Sprekers
Op het tabblad Sprekers worden twee lijsten weergegeven:
– De eerste lijst laat alle deelnemers met ingeschakelde microfoons zien.
– De tweede lijst laat de namen van de deelnemers zien die op de wachtlijst staan terwijl

de video wordt afgespeeld. De volgorde van de deelnemers in beide lijsten is willekeurig.

Stemtabblad
Op het stemtabblad worden de actuele stemresultaten voor de webcast weergegeven.
De resultaten worden alleen bijgewerkt wanneer de stemprocedure is voltooid.

Stemwaarschuwing
Het tabblad met stemresultaten knippert wanneer de gebruiker het stemtabblad niet heeft
geopend. Het tabblad met stemresultaten blijft knipperen totdat de kijker het stemtabblad
activeert.

Help-pictogram
Op de Help-pagina wordt Help-informatie over de speler en informatie voor de kijker
weergegeven. Deze informatie kan niet worden aangepast.

Formulier Delen
Met het formulier Delen kunnen kijkers een koppeling naar een webcast delen met anderen via
e-mail, aan een koppeling naar een vriend(in) verzenden, of Hiernaar koppelen via sociale
netwerken.
Met het formulier Hiernaar koppelen kunnen kijkers de webcastkoppeling direct aan 3
belangrijke sociale netwerken koppelingen en aan de favorietenbalk van hun browser.

5.7.5
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Feedbackformulier
Als feedback is ingeschakeld in de planner, wordt rechts in het venster de knop Feedback
weergegeven.
Met het feedbackformulier kunnen kijkers feedback naar de client sturen. De titel van de
webcast wordt als onderwerp gebruikt voor de e-mail met feedback, en naar keuze kan
worden ingesteld dat dit bericht direct naar de inbox van de client wordt verzonden.
Als het spamfilter is ingeschakeld in de planner via Site > Feedback bewerken, moeten de
kijkers de recaptcha-woorden invoeren om feedback te kunnen verzenden. Hierdoor wordt
gegarandeerd dat alleen echter personen het formulier gebruiken.
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Speler op mobiele apparatuur
Mobiele Flash-detectie
Als een mobiel apparaat wordt gedetecteerd, stelt de pagina vast welke plug-in nodig is voor
de video. In iOS zijn de flash-player en bedieningselementen vervangen door QuickTime.

Flash-overlay
De QuickTime-player kan de bijschriften of agenda niet weergeven als overlay. Deze gegevens
zijn in plaats daarvan beschikbaar op de tabbladen Index en Sprekers.

480 en 1002 pixels,
Als de horizontale resolutie van het apparaat tussen 480 en 1002 pixels omvat, worden de
tabbladen onder de video geplaatst. De microsite-afbeelding (Bosch of aangepast) wordt
verborgen om ruimte te besparen.

320 en 480 pixels
Bij een resolutie tussen 480 en 320 pixels wordt de grootte van de video en de tabbladen
daaronder aangepast. De knoppen Help en Feedback worden verborgen om ruimte te
besparen.

Indeling van tabbladen
Als de tabbladen onder de video worden geplaatst, wordt de hoogte van de pagina aangepast
aan de hoeveelheid inhoud op het tabblad, zodat dubbel scrollen op apparaten met
aanraakscherm niet nodig is.

Synchronisatie van metadata
Op mobiele spelers is het mogelijk dat de metadata bij een live webcast niet langer synchroon
lopen.

5.10
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Problemen oplossen
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Ik kan een live webcast niet
bekijken in de speler van mijn
Windows-smartphone.

Live webcasts kunnen niet
worden weergegeven op een
Windows-smartphone.

Weergave van de
gepubliceerde webcast is
mogelijk.

Ik kan een live webcast niet
bekijken.

Verbinding met internet is
verbroken of te langzaam.

Maak opnieuw verbinding met
internet.
Controleer de
minimumvereisten.

Ik kan geen PowerPoint-
presentatie uploaden in de
planner.

– 10 MB is het maximum
voor PowerPoint-
presentaties.

– De PowerPoint-
presentatie is
beschadigd.

– De internetverbinding is
te langzaam voor het
uploaden (time-out).

– Zorg dat de presentatie
geen afbeeldingen met
hoge resolutie bevat.

– Controleer de
PowerPoint-presentatie
op beschadigde
bestanden of upload een
nieuwe presentatie.

– Maak opnieuw
verbinding met internet
en probeer het opnieuw.

Mijn ingeplande webcast is
verdwenen.

De webcast is verplaatst naar
de prullenbak.

– Zet de geplande webcast
terug.

– Als de vervaldatum is
verstreken, verleng dan
de webcast.

 

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.

6
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