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 Playout
- 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 Playout is
geïnstalleerd. Gebruik van het pakket in een netwerkconfiguratie is enkel toegestaan
wanneer er slechts 1 (één) exemplaar van het programma Playout 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
Het daadwerkelijk afspelen van de kabelkrant en video wordt verzorgd door de
Playout. Het programma wordt aangestuurd door de opdrachten die het krijgt uit de
Builder. De Playout zorgt ook voor het faden van de achtergrondmuziek op het
moment dat er een videofragment start.

3. Systeemvereisten

3.1 Hardware
In principe is elke PC die Windows kan draaien geschikt om met Playout te werken,
maar omdat Playout geïnstalleerd staat bij op de uitzendserver, stellen we de
volgende aanbevolen configuratie voor:
- Intel Pentium Intel i5 of gelijkwaardig
- 8 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
Playout is getest en goed bevonden onder volgende operatingsystem:
Windows 7 en Windows 8.1
3.3 Netwerk
De beheersprogramma communiceren via een netwerk of internetverbinding met de
Playout. Indien u vragen hebt over het configureren van uw netwerk voor gebruik met
de Carmen TV, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag op de
goede weg.

4. Installatie
Zorg ervoor dat de PC waarop u Playout 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 de setupper.

Kies uit het installatiemenu de optie om Playout te installeren en vervolg de installatie
als uitgelegd in de algemene handleiding.

5. Playout gebruiken
Wanneer u Playout wenst te gebruiken moeten de volgende programma’s ook
geïnstalleerd zijn:
- Settingsmanager
- Content Manager
- Formatplan
- Builder
Om Playout ook te laten werken, dienen minimaal in de Settings Manager, Content
Manager en Formatplan gegeven ingegeven te zijn.
Start nu Playout op door te dubbelklikken op het Playout Icoontje op uw desktop.

Na het verwelkomingscherm krijgt u het hoofdscherm van het programma te zien. Dit
is de kabelkrant. De videokaart neemt het beeld van het scherm over.
Er vallen in Playout verder geen instellingen te maken.

