Databeat Publisher
Databeat Publisher for PowerPoint er en plug-in til Microsoft PowerPoint 2010 eller
nyere versjoner. Med bruk av denne plug-in får man tilgang til bruk av Databeat
Publisher via et kjent grensesnitt, uten behov for omfattende opplæring.
Vårt support-team står klar til å bistå kunder i driften av løsningen, både på stedet og fra
våre kontorer. Ta kontakt dersom du trenger assistanse med feilsøking og teknisk drift.
E-post: support@databeat.net
Telefon: +47 41 41 04 71
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Installasjon av Power Point Publisher
For å benytte seg av Power Point Plug-in er det nødvendig å installere to små
programmer. Det er viktig å ha rettigheter til å installere disse programmene. Det må
legges inn et lite tillegg til Microsoft Office, som gjør at office kan ta i mot
tilleggsprogrammer i Power Point. Linken under er en installasjonspakke som legger inn
nødvendig tillegg til Power Point, samt Power point Publisher.
NB! Fungerer kun med Microsoft PowerPoint versjon 2010 eller 2013
(For Windows - Ikke MAC)
1. Legg Databeat.Net til som Trusted site for å tillate installasjon av Publisher.
2. Installer Microsoft Office Tools så Publisher skal fungere i Power Point
3. Installer Databeat Publisher for PowerPoint

1. Legg til Databeat.Net som sikker sone


Øverst til høyre i Internet Explorer, velg Innstillinger og
Alternativer for internett.



Velg fanen Sikkerhet, Klarerte områder og Områder.



Huk av valget om server verifikasjon:
Krev servergodkjenning (https :) for alle områder i denne sonen



Legg til *.databeat.net for å legge til Databeat.net som sikker sone.



Trykk Legg til og avslutt
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2 Installere Microsoft Visual Studio Tools
 Åpne URL https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48217





NB! Velg samme språk som du har på Office-pakken
Trykk Download og lagre filen vstor_redist.exe.
Høyre klikk på vstor_redist.exe og velg Run as administrator.
Godta License Agreement og trykk Installér

Deretter får man en bekreftelse på at “Microsoft Office Tool” er installert.
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3. Installere Databeat Publisher for Power Point


Avslutt Power Point hvis programmet kjører

Åpne URL http://omni.databeat.net/dbpp/



Velg Install



Bekreft installasjon

Bekreft installasjon
PowerPoint har nå “Databeat Publisher Plugin” I menylinjen og innhold
kan publiseres direkte fra PowerPoint.
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Databeat administrasjonpanel
I PowerPoint vil man etter installasjon få opp en egen fane som heter Databeat.net
Denne vil gi tilgang til panelet som publiserer innholdet til en mediespiller.

Panelet har fem menyvalg:


New Presentation



Format



Publish



Admin



Infopanel
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New Presentation
Her velger man en ny presentasjon med ferdige formater som benyttes på skjerm.
16:9 i stående og liggende format, samt 4:3 i stående og liggende format.

Ny side med valg av visningsformat og orientering

Format
Brukeren velger størrelsen og orientasjon på dokumentet i henhold til utplasserte
display.
Riktig oppløsning for skjermer med Full-HD er 1920 x 1080 piksler liggende, ikke
stående. Tallet betyr antall piksler i bredden x antall piksler i høyden.
16:9 er størrelsesforholdet mellom panelets bredde og høyde.
Custom gir brukeren mulighet for å definere egne skjermstørrelser ut over 16:9 og 4:3.
Hva er HD?
Full High-Definition (Full-HD) er en digital-TV-standard som stadig blir mer vanlig. HDTV sendes
kun i 16:9, et format som også er kjent som widescreen. Oppløsningen er mye bedre enn hva
tidligere standardformater kan vise. 1920 og 1080 er oppløsningen.

Brukeren velger om
dokumentet skal være
orientert i portrett (stående)
eller landskap (liggende) i
henhold til displayenes stilling.
Valg og endring av filformat. Custom, FULL HD, HD eller standard
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Publish
Dette er siden for å velge hvor og når dokumentet publiseres
Logg inn
Bruker logger inn med brukernavn og passord. Nye brukere oppretter ny brukerprofil.
Er passordet glemt, kan man få dette tilsendt til registrert e-post adresse.

Publisering



Filer laget i PowerPoint Publisher kan lagres som video
eller enkeltbilder.



Har man flere sider i et .PPT dokument og/eller
animasjoner og overganger kan disse publiseres som
video i formatet .WMV ved å klikke på videoknappen.



Alle overganger og animasjoner i PowerPoint
presentasjonen vil da vises på display.



Videoens spilletid blir antall sider ganger antall
sekunder visning per side.



Visningstiden til sidene angis i sekunder (duration) per
side.

Påloggingsvindu under fanen Publish

Schedule angir start og stopp dato for filen som skal
publiseres.
Her kan man også velge hvilke dager filene skal vises, og
til hvilke tider.
Skal en fil vises fra 08.00 til 10.00, og fra 16.00 til 18.00
samme dag, må filen lastes opp to ganger med de ulike
tidsintervallene.

Start og sluttdato for visning av filen, samt
ukedager og klokkeslett
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NB! Husk å lagre filen før den publiseres.

Alle filer som skal publiseres, må lagres lokalt før de publiseres.
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Admin
Her får den påloggede brukeren oversikt over kanalen man jobber med.
Brukerinfo
Brukerinfo listes opp med navn, epost, hvilken organisasjon brukeren hører til, samt
avdeling i organisasjonen den er og hvilken kanal brukeren jobber i.
Under Edit kan du redigere denne informasjonen.
Under er en oversikt (Content) over alle filer som ligger for avspilling i sendeplanen. Her
kan man også slette filer som ikke lenger skal vises på display.

Redigering av bruker informasjon,
Organisasjonsnavn, avdeling og kanalnavn

Oversikt over brukerdata og filer for avspilling i
kanalen
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Infopanel
RSS
Infopanel for RSS kan vises på høyre side av skjermen. RSS link legges inn for ønsket RSS
kilde. Det er mulig med visning av RSS med bilder.
Hva er RSS?
RSS er et enkelt XML-basert filformat som brukes i abonnering på nyhetsbaserte nettsteder. Ved
å tilby RSS gir nettstedet brukerne et standardisert format som kan brukes i mange forskjellige
RSS-lesere.
Se her for forslag til sider som har RSS:
http://www.dinside.no/116334/de-mest-populaere-rss-kanalene

Værforhold
Infopanel for værvarsel kan vises i nedre del av skjermen. Dette er værdata som hentes
fra yr.no og vises for angitt postnummer.
Værdata vises i fire kolonner, dagens vær delt opp i 4 tidsperioder.

Dialogvindu for valg av infopaneler. RSS feeds og været fra yr.no
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