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Demokonto Central Stacks
Tack för att du valt att prova Central Stacks, molntjänst för digital signage.
När du loggat in till tjänsten kan du i lugn och ro testa olika funktioner och skapa dig en uppfattning
om hur Central Stacks fungerar. Det du skapar kan visas i programmets inbyggda preview funktion.
Detta ger dig en bra bild att se hur din skärm kan komma att se ut när kontot ansluts till en
spelare/skärm
En licens aktiveras först när en mediaspelare kopplas till kontot. En leverans kan beså av en skärm
med inbyggd spelare (tex Philips med Android) eller våran fristående UHD-mediaspelare. Skärmar
kan vara från 10” till videoväggar och med eller utan touch.

1. Central Stacks Digital Signage – Logga in
Logga in www.centralstackas.net eller om du använder en egen domän tex företag.se.
Ange användarnamn och lösenord. Saknar du uppgifter kontakta din administratör, vid behov ring
08-40 910 810.
Som inloggad ser man 5st huvudflikar i konto med full behörighet, som är anpassade för att kunna
hantera 1 eller flera hundra skärmar. Lokal eller central publicering.

Starta med att ändra personlig inloggnings uppgifter. Klicka på user settings uppe till högra hörnet.
Home – Visar en översikt över skärmen/skärmarnas tillstånd. I ett
CentralStacks.se konto kan man ha 1 eller 100-tal skärmar som
visar samma eller olika budskap.
Library – Kontots bibliotek, här laddas in de bilder, videos, html
osv som du vill visa på din skärm.
Sequences – eller förenklat ”spellista”. Denna flik hanterar
skärmens utseende/layout. Här bestämmer man vad som skall
visas, på vilket sätt, hur länge och när.
Screens – Här visas den skärm eller de skärmar som är anslutna till
detta konto. Under Sequens visar vilken Spellista som är aktiv.

2. Library - kontots Media bibliotek:
Välj Library fliken för att lägga till mediafiler i ditt molnkonto. Om
du vill ladda upp en fil från din dator klicka på ”Upload item from local computer” tex en - JPG, PNG
och MP4 fil. Programmet har 5 andra nerladdningsfunktioner som kan användas. Bulit content är
programmets egen ”app store”. Mer information om detta i manualen.
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3. Sequnces – skapa kontots visning
Skapa nya bildvisningar och ändrar i befintliga under fliken Sequence. Om du är förstagångs
användare har vi laddat ditt konto med exempel på visningar som du kan använda.
Demokontot har ca 15st Sequences laddade. Benämningen A1 är de som är tänkt att kopplas till en
skärms visning. Välj mellan stående eller liggande visning. Övriga sekvenser kan ingå i A1an som en
inner sequence.

Klicka på Edit knappen längst till höger och vi ser att sekvensen är laddad med 5st Tempates, en
fullbildzon, nyheter och väder.
Klicka på ”prick” knapp och välj kommandot Preview från drop-down listen om du vill se hur
visningen ser ut. Varje spellista som skapas kan visas på din datorskärm med denna funktion.
För din muspekare på resp sekvens och välj och klicka på ”prick” knapp.





Preview-förhandstitta
Expire-dölja men behålla kvar i spellistan
Remove-ta bort
Copy-kopiera Slot till en ny Slot.

Via Edit knappen kan man ändra visning:
Visningen kan vara Singel Item dvs helbild.
Multiple item at the same time dvs Multizon , se bild till höger.
Inner sequence dvs hänvisning till en annan sekvens
Samtliga visningar i detta exempel hänvisar till en Sequence. Talen i listan
anger placering för zonen (0,0 är högra hörnet uppe) och zonens storlek
För att ändra tex Infozon A4, stäng befintlig edit funktion och öppna upp
A4 zon. Lägg till en ny bild via + eller ta bort med edit.
Ändra visningstid via General och schemaläggning med Conditions.

För mer information om funktioner se sv manual, finns på Central Stacks.se
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