hello CMS!
Deze handleiding legt uit hoe het contentmanagementsysteem (CMS) van je scherm werkt. In een
paar stappen stel je afspeellijsten samen en beheer je ze. Kom je er niet uit? Dan staat het team van
hello energy voor je klaar.

inloggen
Via cms.hello-energy.com log je in in het CMS. Vul hier de inloggegevens in die je van ons via de mail
hebt ontvangen. Druk op de grijze log in-knop rechtsonder om in te loggen.
Als je naar het tabje Mijn Account gaat en rechtsboven klikt op Bewerken, heb je de mogelijkheid om je
wachtwoord aan te passen. Druk op Opslaan om de instellingen te bewaren.

het programma
Schermen
Playlists
Slides
Mijn Account

hello energy kantoor

Welkom in het hello energy systeem van
hello energy kantoor

Scherm begane grond - entree

Marten Meesweg 8

Scherm 1e verdieping - kantoor

Marten Meesweg 8

locatie
Klik na inloggen opSchermen voor het
schermenoverzicht...

schermverhouding

...en klik op de naam van een scherm om naar de bijbehorende
playlist gaan.

Werk van groot naar klein: klik door vanaf de startpagina Schermen om aanpassingen te doen op
playlist of slideniveau. Of gebruik de tabbladen bovenaan om direct naar het onderdeel te gaan.

Veel plezier en succes met het welkomstpakket!
Vragen? Bel ons op +31 88 436 7400 of mail naar hello@hello-energy.com
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de playlist

3 ...voeg vanuit de playlist slides toe.
Voeg slides toe door nieuwe of bestaande inhoud toe te voegen. Maak je voor het eerst een
playlist? Maak dan een nieuwe slide aan. Je komt in een nieuw menu waar je uit diverse typen
slides kan kiezen.

Een afspeellijst maken of bewerken, doe je in drie stappen:
kies een scherm.
open en bewerk de playlist.
voeg vanuit de playlist slides toe.
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kies een scherm.
Als je op de naam van het scherm klikt, kom je gelijk in de playlist terecht. Hier zie je een voorbeeld
van de slideshow met slides. Als je naar onder scrolt, zie je de playlist met de slides in volgorde
staan. In het geval van een extra account zie je ook de playlist van het tweede account staan.

Deze kan je gebruiken om
eigen media toe te voegen.

Voeg zelf tekst toe voor je
publiek. Na publiceren is jouw
mededeling direct zichtbaar.

Deze slide gebruiken wij
voor jullie energieslides en
hoef je niet te gebruiken.

hello energy kantoor

hello energy - scherm begane grond - entree

hello energy kantoor
Scherm begane grond - entree
Scherm 1e verdieping - kantoor

Marten Meesweg 8

Dubbelklik om de slide
zelf te bewerken...

Alle slides hebben de opties Info, Achtergrond & Layout, Teksten en Planner & Instellingen. Deze
opties doorloop je tijdens het aanmaken van een nieuwe slide. Klik op Opslaan. De slide die je
hebt aangemaakt, vind je straks onder Bestaande slides. Je kunt deze later nog een keer aan de
playlist, of een playlist van een ander scherm, toevoegen. Je vind ze ook onder het kopje Slides.

Marten Meesweg 8

hello energy - Playlist 1

Energiedoorsnede

Klik op de schermnaam...

... om naar de
bijbehorende
playlist te gaan.

Maandoverzicht

...klik op Bewerken om de
playlist aan te passen...
...of voeg direct een
bestaande slide toe.
hello energy
Screen
1 - ground
- Playlist
floor1 -Energie
lounge
Screen 2 - first floor - office

energiefeed
Let op: de eerste schakel van de
ketting hebben wij alvast voor je
ingevuld. Dit is de energiefeed, die
zorgt voor jullie energieslides. Niet
weghalen dus.

Maak de slide
stap bij stap

publiceren
Zie je een schuin gekleurd vlak over de slide
staan? Dan is de slide nog niet zichtbaar
gemaakt. Publiceer de slide door in de slide
op Publiceren te klikken.

Bij Planner en instellingen kun je aangeven vanaf wanneer en tot en
met wanneer je een slide wil laten zien op het scherm. Gebruik het
vinkje Gebruik geen planner, slide permanent zichtbaar als slides altijd
vertoond mogen worden. De speelduur van de slide is in seconden.
Vergeet niet om op te slaan.

2 open en bewerk de playlist.
Klik op Playlist bewerken om de inhoud van de playlist aan te passen. Je komt nu in een menu waar
je de slides onder elkaar ziet staan.
Bij Slides kan je de volgorde van de slides wijzigen. Sleep de slides met naar de juiste plek om
de volgorde aan te passen. Ook kan je hier slides verwijderen door op te klikken. Er verschijnt
automatisch een melding om de wijzigingen op te slaan.

afbeelding
Gebruik resolutie
1920 x 1080 px.
Playlist
Vergeten de playlist aan te vinken?
Geen zorgen, je
kunt later via ‘add
existing slide’ de
slide toevoegen.

playlist online
Klik op Publiceren. Wij hebben de instellingen in je tv voor je goed gezet.

De informatie bij Info hebben wij al voor je ingevuld. Hier hoef je niets mee te doen.

Veel plezier en succes met het welkomstpakket!
Vragen? Bel ons op +31 88 436 7400 of mail naar hello@hello-energy.com

Vink de playlist aan om de slide direct
aan een playlist toe te voegen.

Je weet nu alles om het content management systeem (CMS) te gebruiken. Veel plezier. Kom je
er niet uit? Het hello energy-support team staat voor je klaar.
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Veel plezier en succes met het welkomstpakket!
Vragen? Bel ons op +31 88 436 7400 of mail naar hello@hello-energy.com
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