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Message Broadcasting
 EasyMP עבור Plug-in הוא יישום Message Broadcasting

Monitor. מנהלי מערכת יכולים להשתמש ביישום ה-Plug-in כדי לשלוח 
רהודעות או דיווחים למקרן אחד או יותר או לכל המקרנים שברשת. באפשרו

 EasyMP-תך לשלוח הודעות באופן ידני או להשתמש בפונקציית הטיימר ב
Monitor לשליחת הודעות באופן אוטומטי.

סביבת הפעלה
לפני התקנת יישום ה-Plug-in של Message Broadcasting, עליך לוודא 

שמותקן EasyMP Monitor )גרסה 4.50 ואילך( וכי הדרישות הבאות 
מתקיימות.

מחשבים תואמים � 
 Windows XP ,Windows Vista® ,Windows® 7 או 

Windows 2000 Professional

 ; � Message Broadcasting-ודא שהמקרנים שברשותך תומכים ב 
בדוק זאת ב-www.epson.com במידת הצורך.

EasyMP Monitor � את המקרר - יש לרשום ב
נים שברצונך לשלוח אליהם את הודעתך.

Message Broadcasting התקנת
.Epson בצע את הוראות ההורדה וההתקנה שבאתר האינטרנט של

יצירת הודעות
 JPEG ניתן לשלוח תמונות .JPEG צור קובץ הודעה או קבצי הודעה בתבנית

ברזולוציה של עד x 1920  1200 פיקסלים.
הדרך הקלה ביותר ליצור הודעות בתבנית JPEG היא לשמור שקופיות 

. .JPG כקבצי Microsoft® PowerPoint® -מ

, פתח את תפריט  1 .PowerPoint-לאחר יצירת שקופית או סדרת שקופיות ב 
קובץ ובחר באפשרות שמירה בשם.

הערה
אם תבחר מקרן כבוי, הוא 

יופעל באופן אוטומטי כאשר 
 Message תתחיל בפעולת

 Broadcasting. לצורך 
תקשורת רשת, ודא שהגדרת 
מצב המתנה בתפריט מורחב 

של המקרנים היא תקשורת 
פועלת.

 

www.epson.com
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 22.2JPEG File Interchange Format22עבור2סוג2הקובץ,2ב2חר2באפשרות
2(jpg.*)2ולאחר2מכן2לחץ2על2שמור.

אם2אתה2עובד2עם2סדרת2שקופיות,2באפשרותך2לבחור2לשמור2את2כל 
השקופיות2או2את2השקופית הנוכחית בלבד.

שידור הודעות
באפשרותך2לשדר2קובץ2JPEG2בודד2או2לבחור2בתיקיה2המכילה2סדרת2קבצי2

2JPEGלשידור2כהצגת2שקופיות.

שידור ידני
באפשרותך2לבחור2באופן2ידני2קובץ2JPEG2או2תיקיה2הכוללת2סדרת2קבצי2

2JPEGלשידור.

. 12 .EasyMP2Monitor2הפעל2את
ייתכן2ויופיע2המסך2הבא,2בו2יוצגו2המקרנים2והקבוצות2הרשומים2שלך: הערה

במסך זה מוצגת דוגמה של 
תצוגת קיבוץ. מראה המסך 

שלך יהיה שונה ב-תצוגת 
רשימת פרטים.
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 2 .Message > התקן Plug-in-פתח את תפריט כלי ובחר ב 
.Broadcasting

החלון Message Broadcasting יופיע:

בחר במקרן או בקבוצה שברצונך לשלוח את הודעתך אליהם. 3 .

בחר באחת משתי תיבות הסימון. 4 .
File: בחר בתיבה זו לשידור קובץ בודד.

Folder: בחר בתיבה זו לשידור סדרת קבצים כהצגת שקופיות.

 לחץ על Select. 5 ולאחר מכן בחר בקובץ או בתיקיה שברצונך לשדר.
.Message Broadcasting הקובץ או התיקיה יופיעו בחלון

הערה
שפת ממשק המשתמש של 

 Message Broadcastingg
היא אנגלית בלבד.
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אם בחרת תיקיה, באפשרותך לציין את התזמון בין השקופיות. 6 .
.Update interval בחר את מספר הדקות עבור

. 7 .Start לחץ על
ההודעה או הצגת השקופיות שלך תישלח למקרן או לקבוצה שנבחרו.

במידה והמקרן כבר פועל, פעולת Message Broadcasting תפסיק את 
ההקרנה הקיימת.

. 8 .End כשתרצה לסיים את הצגת ההודעה או הצגת השקופיות, לחץ על 
אם לא תלחץ על End, ההודעה תישאר על המסך. אם אתה משדר הצגת 

שקופיות, היא תחזור על עצמה עד שתסיים אותה.

שידור אוטומטי
באפשרותך להשתמש בפונקציית הטיימר ב-EasyMP Monitor כדי להגדיר 

שידור אוטומטי של הצגות שקופיות או הודעות.

. 1 .EasyMP Monitor הפעל את
ייתכן ויופיע המסך הבא, בו יוצגו המקרנים והקבוצות הרשומים שלך:

הערה
אנשים המשתמשים במקרן או 

מציגים בעזרתו יכולים לסיים 
את שידור ההודעה בכל עת 
 Esc על-ידי לחיצה על לחצן

שעל-גבי המקרן או השלט 
הרחוק.

 ,Esc מרגע הלחיצה על לחצן
המקרן לא יקבל הודעות שידור 

עד להפעלתו מחדש.
 

הערה
במסך זה מוצגת דוגמה של 
תצוגת קיבוץ. מראה המסך 

שלך יהיה שונה ב-תצוגת 
רשימת פרטים.
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.  פתח את תפריט כלי ובחר ב-קוצב זמן < הגדרות קוצב זמן. 2
החלון הגדרות קוצב זמן יופיע:

בחר במקרן או בקבוצה שברצונך לשלוח את הודעתך אליהם. 3 .

. לחץ על הוספה. 4
החלון יצירת קוצב זמן חדש יופיע:
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ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:  לחץ על  בתיבה מצב לוח זמנים . 5

--- בחר בתאריך השידור הרצוי.  תאריך �

--- בחר את תאריכי ההתחלה והסיום   כל שבוע �
ואת יום השידור או ימי השידור הרצויים.

--- בחר תאריכי התחלה וסיום עבור השידור היומי.  כל יום �

בחר את שעת התחלת השידור הרצויה. 6 .

 , 7 .Message Broadcasting start -לחץ על  בתיבה פעולה ובחר ב 
ולאחר מכן לחץ על אישור.

החלון הבא יופיע:

בחר באחת משתי תיבות הסימון. 8 .
File: בחר בתיבה זו לשידור קובץ בודד.

Folder: בחר בתיבה זו לשידור סדרת קבצים כהצגת שקופיות.
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ולאחר מכן בחר בקובץ או בתיקיה שברצונך לשדר. 9 . Select לחץ על

ר אם אתה משדר הצגת שקופיות, באפשרותך לציין את התזמון בין השקו 10 .
פיות. 

.Update interval בחר את מספר הדקות עבור

. לחץ על אישור. 11
לוח הזמנים שלך יופיע בחלון הגדרות קוצב זמן:

בחר את שעת סיום השידור הרצויה. 12 .
 Message-לחץ על הוספה, בחר את השעה ולאחר מכן בחר ב

Broadcasting end בתיבה פעולה ולחץ על אישור.
עליך להגדיר את שעת הסיום. אם לא תעשה זאת, שידור ההודעה שלך 

ימשיך ללא הגבלה.

באפשרותך להשתמש בלחצנים שבתחתית המסך כדי לאפשר, לבטל, 
לערוך או למחוק את הגדרות הטיימר שלך.

 כאשר תסיים לכוונן את הגדרות הטיימר, לחץ על סגירה. 13 כדי לשמור את 
ההגדרות.

הערה
אנשים המשתמשים במקרן או 

מציגים בעזרתו יכולים לסיים 
את שידור ההודעה בכל עת 
 Esc על-ידי לחיצה על לחצן

שעל-גבי המקרן או השלט 
הרחוק.

 ,Esc מרגע הלחיצה על לחצן
המקרן לא יקבל הודעות שידור 

עד להפעלתו מחדש.
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פתרון בעיות
אם אינך מצליח להציג הודעות במקרנים שנבחרו, בדוק את האפשרויות 

הבאות:

־ אם ההודעה אינה מופיעה באף אחד מהמקרנים, בדוק את הג � 
 .EasyMP Monitor דרות חומת האש במחשב שבו פועל

ודא ש-EasyMP Monitor נבחר כמקרה חריג.

מצב   אם ההודעה אינה מוצגת במקרן אחד מסוים, ודא שהגדרת  �
המתנה בתפריט מורחב של המקרן היא תקשורת פועלת.

 �  אם אדם המשתמש במקרן או מציג בעזרתו לחץ על לחצן 
 Esc לעצירת שידור ההודעה, המקרן לא יקבל הודעות עד 

להפעלתו מחדש. נסה להפעיל מחדש את המקרן.
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