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Message Broadcasting
Message Broadcasting is een invoegtoepassing voor EasyMP 
Monitor. Beheerders kunnen de invoegtoepassing gebruiken om 
berichten of aankondigingen naar een of meer projectoren of alle 
projectoren in het netwerk te verzenden. U kunt berichten 
handmatig verzenden, of de timerfunctie in EasyMP Monitor 
gebruiken om de berichten automatisch te laten verzenden.

Besturingsomgeving
Voordat u de invoegtoepassing Message Broadcasting installeert, 
moet u controleren of EasyMP Monitor (versie 4.50 of later) 
geïnstalleerd is en of aan de volgende vereisten is voldaan.

■ Compatibele computers
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP of Windows 2000 
Professional

■ Zorg dat uw projectoren Message Broadcasting ondersteunen. 
Raadpleeg indien nodig www.epson.com.

■ De projectoren waar u uw bericht heen wilt sturen, moeten in 
EasyMP Monitor geregistreerd zijn.

Message Broadcasting installeren
Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden 
en het installeren.

Berichten maken
Maak een berichtbestand of meerdere berichtbestanden aan in 
JPEG-formaat. U kunt JPEG-afbeeldingen met een maximale 
resolutie van 1920 x 1200 pixels verzenden.

opmerking
Indien een of meerdere 
van de projectoren die u 
selecteert, uitgeschakeld 
zijn, zullen ze 
automatisch worden 
ingeschakeld wanneer u 
begint met Message 
Broadcasting. Voor 
netwerkcommunicatie 
moet u ervoor zorgen dat 
de instelling Stand-by 
modus in het menu 
Uitgebreid van de 
projectoren op 
Communicatie aan staat. 

www.epson.com
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De eenvoudigste manier om berichten in JPEG-formaat aan te 
maken, is om dia's van Microsoft® PowerPoint® op te slaan als 
JPG-bestanden.

1. Maak eerst een dia of een serie dia's aan in PowerPoint. Open 
vervolgens het menu Bestand en selecteer Opslaan als.

2. Als bestandstype selecteert u JPEG-indeling (*.jpg) en klikt u 
vervolgens op Opslaan.
Indien u met een reeks dia's werkt, kunt u selecteren of u Alle 
dia's dan wel Alleen huidige dia wilt opslaan.

Berichten verzenden
U kunt één JPEG-bestand verzenden of een map selecteren waarin 
een reeks JPEG-bestanden zitten die als diavoorstelling moeten 
worden verzonden.

Handmatig verzenden

U kunt een JPEG-bestand of een map die een reeks 
JPEG-bestanden bevat handmatig selecteren om te verzenden.

1. Start EasyMP Monitor op. 
Het is mogelijk dat u een scherm ziet dat er als volgt uitziet, 
met uw geregistreerde projecten en groepen erop vermeld:

opmerking
Op dit scherm ziet u een 
voorbeeld van Groepen 
weergeven. Uw scherm 
ziet er anders uit in 
Details weergeven.
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2. Open het menu Extra en selecteer Plug-in > Message 
Broadcasting. 
U ziet het venster Message Broadcasting:

3. Selecteer de projector of groep waar u uw bericht heen wilt 
sturen.

4. Selecteer naar keuze een van beide selectievakjes.
File: selecteer dit om als één bestand te verzenden.
Folder: selecteer dit om een reeks bestanden als diavoorstelling 
te verzenden.

5. Klik op Select en selecteer vervolgens het bestand of de map 
die u wilt verzenden. 
U ziet het bestand of de map in het venster Message 
Broadcasting:

opmerking
De taal van de 
gebruikersinterface van 
Message Broadcasting is 
enkel in het Engels.
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6. Indien u een map hebt geselecteerd, kunt u de tijdsinstellingen 
tussen de dia's opgeven. 
Selecteer het aantal minuten voor het Update interval.

7. Klik op Start. 
Uw bericht of diavoorstelling wordt naar de geselecteerde 
projector of groep verzonden.
Indien een projector al in werking is, zal de Message 
Broadcasting de bestaande projectie onderbreken.

8. Wanneer u de weergave van het bericht of de diavoorstelling 
wilt beëindigen, klikt u op End.
Indien u niet op End klikt, blijft het bericht op het scherm staan. 
Indien u een diavoorstelling hebt verzonden, wordt die herhaald 
tot u hem beëindigt. 

Automatisch verzenden

U kunt de timerfunctie in EasyMP Monitor gebruiken om 
diavoorstellingen of berichten in te stellen voor automatische 
verzending. 

1. Start EasyMP Monitor op. 
Het is mogelijk dat u een scherm ziet dat er als volgt uitziet, 
met uw geregistreerde projecten en groepen erop vermeld:

opmerking
Gebruikers van 
projectoren of 
presentatoren kunnen de 
uitzending van het bericht 
op elk moment beëindigen 
door op de knop Esc op 
de projector of de 
afstandsbediening te 
drukken.

Zodra de knop Esc wordt 
ingedrukt, zal de 
projector geen 
rondzendberichten meer 
ontvangen tot hij opnieuw 
wordt opgestart.

opmerking
Op dit scherm ziet u een 
voorbeeld van Groepen 
weergeven. Uw scherm 
ziet er anders uit in 
Details weergeven.
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2. Open het menu Extra en selecteer Timer > Timerinstelingen. 
U ziet het venster Timerinstelingen:

3. Selecteer de projector of groep waar u uw bericht heen wilt 
sturen.

4. Klik op Toevoegen. 
U ziet het venster Nieuwe timer maken:
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5. Klik op  in het vak Planningsmodus en selecteer een van de 
volgende:

■ Datum—Selecteer de datum waarop u wilt verzenden.

■ Wekelijks—Selecteer de begin- en einddatum en de dag of 
de dagen waarop u wilt uitzenden.

■ Dagelijks—Selecteer de begin- en einddatum voor de 
dagelijkse verzending.

6. Selecteer het tijdstip waarop u wilt starten met verzenden.

7. Klik op  in het vak Bewerking en selecteer Message 
Broadcasting start. Klik vervolgens op OK. 
U ziet het volgende:
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8. Selecteer naar keuze een van beide selectievakjes.
File: selecteer dit om als één bestand te verzenden.
Folder: selecteer dit om een reeks bestanden als diavoorstelling 
te verzenden.

9. Klik op Select en selecteer vervolgens het bestand of de map 
die u wilt verzenden. 

10. Indien u een diavoorstelling verzendt, kunt u de 
tijdsinstellingen tussen de dia's opgeven. 
Selecteer het aantal minuten voor het Update interval.

11. Klik op OK. 
U ziet uw planning in het venster Timerinstelingen:

12. Selecteer het tijdstip waarop u wilt stoppen met verzenden. 
Klik op Toevoegen, selecteer het tijdstip, selecteer vervolgens 
Message Broadcasting end in het vak Bewerking en klik op 
OK.
U moet de eindtijd instellen, zo niet zal uw verzending voor 
onbepaalde tijd doorgaan.

U kunt de knoppen onderaan op het scherm gebruiken om uw 
tijdsinstellingen in te schakelen, uit te schakelen, te bewerken 
of te verwijderen.

13. Wanneer u klaar bent met uw tijdsinstellingen, klikt u op 
Sluiten om ze op te slaan.

opmerking
Gebruikers van 
projectoren of 
presentatoren kunnen de 
uitzending van het bericht 
op elk moment beëindigen 
door op de knop Esc op 
de projector of de 
afstandsbediening te 
drukken. 

Zodra de knop Esc wordt 
ingedrukt, zal de 
projector geen 
rondzendberichten meer 
ontvangen tot hij opnieuw 
wordt opgestart.
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Problemen oplossen
Indien de berichten niet op de geselecteerde projectoren 
verschijnen, moet u het volgende controleren:

■ Indien het bericht op geen enkele projector verschijnt, moet u 
de firewall-instellingen controleren op de computer waarop 
EasyMP Monitor wordt uitgevoerd. Verifieer of EasyMP 
Monitor als uitzondering is geselecteerd. 

■ Indien het bericht op één projector niet wordt weergegeven, 
verifieer dan of de instelling Stand-by modus in het menu 
Uitgebreid van de projector is ingesteld op Communicatie 
aan.

■ Indien een gebruiker van een projector of een presentator op de 
knop Esc heeft gedrukt om de verzending van het bericht te 
beëindigen, zal de projector geen berichten meer ontvangen tot 
hij opnieuw is opgestart. Start de projector opnieuw op en ga na 
of het probleem is opgelost. 
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