
1. Licentieovereenkomst 
 
BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE 
SOFTWARE TE INSTALLEREN! 
 
Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze 
software, de software blijft echter altijd het eigendom van De jongens van de 
Computer. Wanneer u deze overeenkomst niet aanvaardt, kunt u van uw aankoop 
afzien en dient u het pakket terug te leveren aan uw leverancier, binnen de 7 (zeven) 
werkdagen.  
 
In deze overeenkomst worden de volgende termen gebruikt: 
- De ontwikkelaar = De jongens van de Computer 
- De gebruiker = Diegene die het pakket heeft aangekocht 
- Het pakket = Carmen TV Injector 
- De sleutel = Softwarematige beveiligingssleutel 
 
De gebruiker mag het pakket slechts op 1 (één) computer installeren. De sleutel 
dient geïnstalleerd te worden op de computer waarop het programma Injector is 
geïnstalleerd. Gebruik van het pakket in een netwerkconfiguratie is enkel toegestaan 
wanneer er slechts 1 (één) exemplaar van het programma Injector per sleutel 
geïnstalleerd is. 
 
Het is toegestaan om een reservekopie (back-up) te maken van de installatiedisk 
en/of de programma’s zoals ze op de computer van de gebruiker geïnstalleerd staan. 
U mag de reservekopie enkel voor archiefdoeleinden gebruiken.  
 
Het is niet toegestaan dit programma te decompileren of te disassembleren, tenzij u 
hiervoor voorafgaandelijk uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van 
de ontwikkelaar.  
 
De gebruiker is er zich van bewust dat hij bij gebruik van het pakket, de geldende 
regelgeving met betrekking tot de auteursrechten dient na te leven. Het pakket mag 
niet gebruikt worden voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met deze 
wetgeving. De ontwikkelaar levert u enkel de software voor de weergave van 
videobestanden en afbeeldingen en het beheren van de databasegegevens, het 
aanmaken van de videobestanden en afbeeldingen en naleven van de 
reglementering met betrekking tot de auteursrechten valt volledig ten laste van de 
gebruiker.  
 
De ontwikkelaar kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor 
eender welke schade die kan geleden worden door installatie en/of gebruik van dit 
pakket.  
 
De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of 
ondersteuning van dit pakket.  
 
Door het installeren van dit pakket aanvaardt U automatisch de hierboven gestelde 
gebruikersovereenkomst. 
 



2. Inleiding 
 
Met het programma Injector is het mogelijk om berichten die via e-mail verzonden 
worden of via Content Manager @home ingevoerd worden, toe te voegen aan de 
kabelkrant. Het programma plaatst de ontvangen informatie bij in de content 
database. 
 



3. Systeemvereisten 
 
3.1 Hardware 
 
In principe is elke PC die Windows kan draaien geschikt om met Injector te werken, 
maar om comfortabel te werken stellen we volgende aanbevolen configuratie voor : 
- Intel Pentium Intel i3 of gelijkwaardig 
- 4 GB RAM geheugen 
- Videokaart  (of compatibel), mimimaal ingesteld op 800 op 600 pixels 
- 500 Mb vrije schijfruimte 
- Netwerkkaart 
- Geluidskaart 
 
Uiteraard geldt hier, zoals vaak in de computerwereld het geval is, ook de regel dat 
meer beter is. 
 
3.2 Software 
 
De Settings Manager is getest en goed bevonden onder volgende operatingsystem:  
Windows 7 en Windows 8.1 
 
3.3 Netwerk 
 
De Injector draait normaal gesproken niet op de uitzend PC of fileserver. Normaal 
gezien draait u. Omdat het programma externe informatie plaatst in databases, is het 
noodzakelijk dat de PC waarop Injector ingestalleerd is, ook een internetverbinding 
heeft. 



4. Installatie 
 
Zorg ervoor dat de PC waarop u Injector gaat installeren stabiel draait, en sluit alle 
andere applicaties die nog aan het draaien zijn af. Start de CD-Rom waarop Carmen 
TV staat op en klink op CarmenTV.exe. Het installatieprogramma start nu op, vervolg 
de installatie als uitgelegd in de algemene handleiding. 
 

 
 
U kan nu opgeven op welke locatie het programma moet geïnstalleerd worden, dit is 
altijd op de locale harde schijf! Nooit op de server! Enkel de databasebestanden 
worden op de server geplaatst. 



5. Injector gebruiken 
 
Wanneer u Contant Manager wenst te gebruiken moet minimaal het volgende 
programma ook geïnstalleerd zijn: 
- Builder. 
 
Start nu Settings Manager op door te dubbelklikken op het Injector Icoontje op uw 
desktop. 

 
 
 

Het programma wordt nu opgestart en er wordt geprobeerd verbinding te maken met 
de pop-server om berichten die via e-mail verzonden zijn, op te halen.  
 

 
 

5.1 Instellingen 
 
Om het programma te kunnen gebruiken, dient u eerst een aantal instellingen te 
maken. Klik hiervoor op de knop Instellingen 

 
 
5.1.1 Typegerelateerde regels 
 
Voor elk type berichten en afbeeldingen die u in uw kabelkrant heeft zitten, heeft u de 
mogelijkheid om content via e-mail toe te voegen. Om te bepalen in welk type de 
content hoort, geeft u bij elk type een Toegangscode aan. Ook bepaalde u hoeveel 
dagen een bericht zichtbaar mag blijven of wanneer een bericht standaard verwijderd 
moet worden. Bij nieuws zou dit bijvoorbeeld standaard 3 dagen zichtbaar blijven. 
Berichten voor kerst worden per 25-12 verwijderd. 
Totslotte geeft u aan of berichten die u ontvangt door een supervisor gecontroleerd 
moeten worden en wanneer er bij een bericht afbeeldingen horen, welk type hiervoor 
beschikbaar is. 



 

 
 
Heeft u deze informatie aangegeven, dan bepaald u voor welke editie de regel geldig 
is  

 
Ook wordt bepaald of informatie de website (RSS export) of teletekst geplaatst moet 
worden. 

 
 
Wanneer u alle informatie juist heeft ingevoerd kunt u er voor kiezen om de regel toe 
te voegen 

 
 
U ziet de regel nu verschijnen in het venster “Overzicht van reeds aangemaakte 
regels” 
 
5.1.2. Algemene regels 
 
In het venster van de Algemene regels wordt al aangegeven wat hiermee bedoeld 
wordt. 
 

 
 
Wanneer een woord is ingevoerd, drukt u op de knop Toevoegen en het woord wordt 
toegevoegd aan de lijst met footers 
 

 
 
Een footer is een verplicht veld. Pas wanneer dit is ingegeven en gebruikt wordt in de 
e-mail die naar de Injector gestuurd wordt, zullen berichten opgenomen worden in de 
wachtrij en daarmee in de kabelkrant. 
 



5.1.3. Instellingen voor POP3 account 
 
Om e-mail te kunnen ontvangen, dient u eerst een e-mail adres aan te maken. Zorg 
ervoor dat het adres exclusief gebruikt wordt voor Carmen TV en niet op en andere 
PC opgehaald wordt. Voer vervolgens bij de instellingen het adres van de pop3 
server in. Bijvoorbeeld pop.internetprovider.nl. Geef ook de gebruikersnaam en het 
wachtwoord in die bij de e-mail horen. 

 
 
Wanneer u deze instellingen heeft gemaakt, klikt u op de knop Opslaan. 

 
 
5.1.4. E-mail versturen 
 
Wanneer u een e-mail stuurt naar het e-mail adres dat u gebruikt voor Injector, dan 
dient u dit als volgt te doen: 
 
Bij het onderwerp voert u de toegangscode in die u gebruikt voor het specifieke type. 
 
In het berichtenvenster voert u in de eerste regel de titel in, u laat daarna een regel 
vrij en kunt daarna het bericht invoeren. Open regels worden ook overgenomen in de 
kabelkrant. Houdt er rekening mee dat de tekst die u verstuurd niet langer is dan er 
op 1 pagina van het type past. Stuurt u meer tekst, dan wordt deze niet gepubliceerd. 
 
Wilt u afbeeldingen aan het bericht toevoegen, dan kunt u deze als bijlage aan de e-
mail hangen. 
 
Vervolgens kunt u het bericht versturen naar het specifieke e-mail adres en zal het 
door Injector opgenomen worden in de kabelkrant. 
 
5.1.5. Gebruikte onderdelen 
 
Het kan zijn dat u niet alle mogelijkheden van de Injector gebruikt. Daarom is het 
mogelijk om bepaalde onderdelen uit te zetten. Vink hiervoor het blokje voor de optie 
leeg. Kies daarna voor opslaan 
 

 
 

 



5.2 Teletekst 
 
Injector is ook de module die er voor zorgt dat content die ingevoerd is in het 
programma Content Manager of Content Manager @home op teletekst geplaatst kan 
worden.  
 
Injector maakt voor het aansturen van de teletekst gebruik van de software, 
behorende bij de PheText Inserter kaart en het programma PheText. PheText kan 
rechtstreeks een inserter kaart aansturen, maar ook via ftp verbinding maken met het 
programma PheTxtServer, welke de inserter kaart aanstuurt. U bent hierin vrij en 
voor de installatie dient u de gebruiksaanwijzing van de PheText kaart te volgen.  
 
Zodra uw teletekstkaart werkt met de bijbehorende software kunt u aan de slag gaan 
met Injector. Indien het programma PheText op een ander station staat dan Injector, 
deelt u de map PheText en maakt u op het station met Injector een driveletter (bijv. 
Y) aan naar de map PheText op het andere station.  

 
 
Maak in het programma PheText lege pagina’s aan voor de types die u wilt 
gebruiken voor de teletekst, bijvoorbeeld nieuws. Stel u wilt een indexpagina voor het 
nieuws en 10 onderliggende pagina’s dan maakt u bijv. 110, 111, 112,….. 120 aan. U 
kunt hier bijvoorbeeld een opmaak voor de kop aan meegeven. Voor de rest laat u 
deze pagina’s leeg.  
 
In Injector drukt u op de knop Teletekst.  

 
Er verschijnt een scherm waarin u teletekst regels kunt aanmaken. Kies een type, 
bijv. nieuws. Vul het nummer van de indexpagina in, bijv 110. Vul het aantal 
berichten in, bijv. 10. Selecteer het bestand van de indexpagina. Geef dan de eerste 
rij en de eerste kolom aan waar Injector de indexpagina mag vullen met informatie. 
Geef de eerste rij en de eerste kolom aan waar Injector een berichtpagina mag vullen 
met informatie. Selecteer de bestanden, behorende bij de berichten, dus in ons geval 
111.00_Nieuwsbericht 1.tpg, 112.00_Nieuwsbericht 2.tpg, etc.  



 
 
Eventueel kunt u nog aangeven dat op de indexpagina tussen iedere regel een extra 
enter geplaatst wordt met de optie om-en-om weergeven en kan er een enter na de 
titel van een bericht worden geplaatst met de bijbehorende optie.  

 
Als alle velden goed zijn ingevuld kunt u de nieuwe regel toevoegen. 

 
 
Wanneer u in de instellingen van Injector nu de optie  teletekstverwerkingsmodule 
heeft aan staan, zal Injector telkens de teletekstpagina’s gaan vullen met berichten. 
Als de pagina’s gevuld zijn, geeft Injector het programma PheText een seintje om de 
berichten te versturen naar de inserter kaart, of dit nu lokaal is (dus de inserter kaart 
zit in dezelfde pc als waar PheText op draait) of op afstand (dit is ook in te geven in 
het programma PheText). Als u het venster wilt sluiten, drukt u op de knop 
verbergen. 
 

 
 
 
 



6 Hints 
 
Zorg ervoor dat u het e-mail adres dat u gebruikt voor injector niet op een andere PC 
ophaalt. 
 
Zorg ervoor dat de toegangscode niet voor iedereen bekend is en dat het een niet te 
eenvoudige code is. Stel dat u een code invoert als bijvoorbeeld News, dan zou het 
kunnen dat spamberichten die hetzelfde ontwerp hebben, ook op de krant geplaatst 
worden. Een ongebruikelijke toegangscode voorkomt dit. 
 
Een footer is een verplicht veld. Pas wanneer dit is ingegeven en gebruikt wordt in de 
e-mail die naar de Injector gestuurd wordt, zullen berichten opgenomen worden in de 
wachtrij en daarmee in de kabelkrant. 
 
De XML output werkt pas op het moment dat u in de Settings Manager de juiste 
waardes ingevuld heeft. Voer allereerst de juiste gegevens in in de Settings Manager 
en selecteer pas daarna in de Injector dat u gebruik maakt van de XML output. 


