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Message Broadcasting
Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. 
Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera 
projektorer eller alla projektorer i nätverket med 
plugin-programmet. Du kan sända meddelanden manuellt eller 
använda timerfunktionen i EasyMP Monitor om du vill sända 
meddelanden automatiskt.

Driftmiljö
Innan du installerar plugin-programmet Message Broadcasting ska 
du kontrollera att EasyMP Monitor (version 4.50 eller senare) är 
installerat och att följande krav uppfylls.

■ Kompatibla datorer
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP eller Windows 
2000 Professional

■ Kontrollera att projektorerna har stöd för Message 
Broadcasting. Gå till www.epson.com om det behövs.

■ Projektorerna som du vill sända meddelanden till måste vara 
registrerade i EasyMP Monitor.

Installera Message Broadcasting
Följ instruktionerna för hämtning och installation på Epsons 
webbplats.

Skapa meddelanden
Skapa en eller flera meddelandefiler i JPEG-formatet. JPEG-bilder 
med en upplösning upp till 1 920 x 1 200 pixlar kan skickas.

obs!
Om någon eller några av 
de valda projektorerna är 
avstängda kommer de att 
starta automatiskt när du 
börjar använda Message 
Broadcasting. För 
kommunikation via ett 
nätverk ska du 
kontrollera att 
inställningen Vänteläge 
på projektorns 
Utökad-meny är inställd 
på Kommunikation på. 

www.epson.com
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Det enklaste sättet att skapa meddelanden i JPEG-format är att 
spara bilder i Microsoft® PowerPoint® som .JPG-filer.

1. När du har skapat en bild eller en serie bilder i PowerPoint 
öppnar du menyn Arkiv och väljer Spara som.

2. Välj JPEG filutbytes-format (*.jpg) som filformat och klicka 
på Spara.
Om du arbetar med en serie bilder kan du välja om du vill spara 
Alla bilder eller Endast aktuell bild.

Sända meddelanden
Du kan sända en JPEG-fil eller välja en mapp som innehåller en 
serie JPEG-filer om du vill sända ett bildspel.

Sända manuellt

Du kan manuellt välja en JPEG-fil eller mapp som innehåller en 
serie JPEG-filer och sända den.

1. Starta EasyMP Monitor. 
Du kanske ser en skärm som liknar den nedan som visar 
registrerade projektorer och grupper:

obs!
Den här skärmen visar ett 
exempel på Grupperad 
visning. Skärmen ser 
annorlunda ut i 
Detaljerad visning.
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2. Öppna menyn Verktyg och välj Plug-in > Message 
Broadcasting. 
Fönstret Message Broadcasting visas:

3. Välj projektorn eller gruppen som du vill sända meddelandet 
till.

4. Markera en av de två kryssrutorna.
File: markera denna om du vill sända en fil.
Folder: markera denna om du vill sända en serie av filer som ett 
bildspel.

5. Klicka på Select och välj filen eller mappen som du vill sända. 
Filen eller mappen visas i fönstret Message Broadcasting:

obs!
Användargränssnittet i 
Message Broadcasting 
finns bara på engelska.
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6. Om du har valt en mapp kan du ange tidsintervallet mellan 
bilderna. 
Ange antalet minuter i Update interval.

7. Klicka på Start. 
Meddelandet eller bildspelet sänds till den valda projektorn 
eller gruppen.
Message Broadcasting avbryter en pågående projicering på en 
projektor som används.

8. Klicka på End när du vill sluta att visa meddelandet eller 
bildspelet.
Meddelandet stannar kvar på skärmen om du inte klickar på 
End. Om du sänder ett bildspel kommer det att visas tills du 
stänger av det. 

Sända automatiskt

Du kan använda timerfunktionen i EasyMP Monitor om du vill 
sända bildspel eller meddelanden automatiskt. 

1. Starta EasyMP Monitor. 
Du kanske ser en skärm som liknar den nedan som visar 
registrerade projektorer och grupper:

obs!
Projektoranvändare och 
presentatörer kan avbryta 
meddelandesändningen 
när som helst genom att 
trycka på Esc-knappen på 
projektorn eller 
fjärrkontrollen.

När Esc-knappen har 
tryckts in kommer 
projektorn inte att ta emot 
meddelandesändningar 
förrän den startats om.

obs!
Den här skärmen visar ett 
exempel på Grupperad 
visning. Skärmen ser 
annorlunda ut i 
Detaljerad visning.
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2. Öppna menyn Verktyg och välj Timer > Timerinställningar. 
Fönstret Timerinställningar visas:

3. Välj projektorn eller gruppen som du vill sända meddelandet 
till.

4. Klicka på Lägg till. 
Fönstret Skapa ny timer visas:
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5. Klicka på  i rutan Schemaläge och välj ett av följande:

■ Datum—Datumet när du vill sända.

■ Varje vecka—Välj start- och slutdatum samt den dag eller 
de dagar som du vill sända.

■ Varje dag—Välj start- och slutdatum för dagliga 
sändningar.

6. Välj tiden när du vill starta sändningen.

7. Klicka på  i rutan Operation och välj Message 
Broadcasting start, klicka sedan på OK. 
Följande visas:

8. Markera en av de två kryssrutorna.
File: markera denna om du vill sända en fil.
Folder: markera denna om du vill sända en serie av filer som ett 
bildspel.
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9. Klicka på Select och välj filen eller mappen som du vill sända. 

10. Om du sänder ett bildspel kan du ange tidsintervallet mellan 
bilderna. 
Ange antalet minuter i Update interval.

11. Klicka på OK. 
Du kan se schemat i fönstret Timerinställningar:

12. Välj tiden när du vill sluta sändningen. 
Klicka på Lägg till, välj tid, välj Message Broadcasting end i 
rutan Operation och klicka på OK.
Du måste ange en sluttid annars kommer sändningen att 
fortsätta i oändlighet.

Du kan aktivera, inaktivera, ändra eller ta bort 
timerinställningar med knapparna längst ned på skärmen.

13. Spara inställningarna genom att klicka på Stäng när du har 
justerat timerinställningarna.

obs!
Projektoranvändare och 
presentatörer kan avbryta 
meddelandesändningen 
när som helst genom att 
trycka på Esc-knappen på 
projektorn eller 
fjärrkontrollen. 

När Esc-knappen har 
tryckts in kommer 
projektorn inte att ta emot 
meddelandesändningar 
förrän den startats om.
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Lösa problem
Kontrollera följande om meddelanden inte visas på de valda 
projektorerna:

■ Kontrollera brandväggsinställningarna på datorn som kör 
EasyMP Monitor om meddelandet inte visas på någon av 
projektorerna. Kontrollera att EasyMP Monitor har angetts som 
undantag. 

■ Kontrollera att inställningen Vänteläge på projektorns 
Utökad-meny är inställd på Kommunikation på om 
meddelandet inte visas på en viss projektor.

■ Om en projektoranvändare eller presentatör har stoppat 
meddelandesändningen genom att trycka på Esc-knappen 
kommer projektorn inte att ta emot meddelanden förrän den 
startats om. Försök starta om projektorn. 
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