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1.0 Koppelen Kijkpunt
1.  Ga naar www.mijnitv.nl/koppelen.

2.  Login met de door KPN verstrekte inloggegevens.

3.  Vul de Koppelcode in.

4.  Vul de Locatie / omschrijving in.

5.  Klik vervolgens op 

6.  Uw kijkpunt is nu gekoppeld aan uw presentatie.
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Dashboard
Het Dashbord geeft uw huidige presentatie weer.

2.0 Inloggen
1. Ga naar www.mijnitv.nl en log in.

2. Vul uw Email in

3. Vul uw Wachtwoord in.

4. Klik vervolgens op 

5. Na het inloggen komt u uit uw Dashboard.
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Presentaties
U kunt meerdere presentaties toevoegen aan uw Kijkpunt.

3.0 Presentatie toevoegen
1. Klik op 

2. Vul een omschrijving in.

3. Klik vervolgens op

4. Klik vervolgens op                         als u in uw Presentatie wilt werken.
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Pagina toevoegen
U kunt een keuze maken uit standaard sjablonen.

4.1 Sjabloon Foto 1x toevoegen
1. Klik op

2. Klik op

3. Selecteer het sjabloon Foto 1x en klik vervolgens op 

4. Selecteer bij Presentatie de locatie waar u dit sjabloon wilt opslaan.

5. Vul de omschrijving van de pagina in.

6. Vul de kijktijd (secs) van de pagina in.

7.  Klik vervolgens op Inhoud
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8. Klik op Kleur om een achtergrondkleur te selecteren.

 Met uw muis kunt u een kleur selecteren.

9. Klik op                                  en dubbel klik op de foto die u wilt plaatsen.

 Zie ... hoe u een afbeelding moet uploaden.

10. Kies bij Fit hoe u uw afbeelding wilt laten zien.

  • Bedekken - Foto geschaald naar beeldvullend 

  • Bevatten - Foto op de juiste verhouding plaatsen.

  • Opvullen - Foto aanpassen naar formaat scherm.

11. U kunt een Balk toevoegen voor achter uw omschrijving.

12. U kunt de Doorzichtigheid van de Balk aanpassen, links is 0% en rechts is 100%.

13. Vul een omschrijving in, dit kunt u ook leeg laten.

14. Heeft u een omschrijving toegevoegd, kiest u hoe u de tekst wilt uitlijnen.

15. Uw omschrijving kunt u een kleur geven.

16. U kunt uw omschrijving voorzien van een tekstschaduw.

17. Klik vervolgens op Planning

18. Vul een begind en einddatum in.

 Zie ... voor een uitgebreid uitleg over de planning.

19. Klik vervolgens op
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4.2 Sjabloon Tekst (links) en Foto (rechts)
1. Klik op

2. Klik op

3. Selecteer het sjabloon Tekst (links) en Foto (rechts) en klik vervolgens op 

4. Selecteer bij Presentatie de locatie waar u dit sjabloon wilt opslaan.

5. Vul de omschrijving van de pagina in.

6. Vul de kijktijd (secs) van de pagina in.

7.  Klik vervolgens op Inhoud

8. Klik op Kleur om een achtergrondkleur te selecteren.

 Met uw muis kunt u een kleur selecteren.
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9. Klik op                                  en dubbel klik op de foto die u wilt plaatsen als achtergrond.

 Zie ... hoe u een afbeelding moet uploaden.

10. Kies bij Fit hoe u uw afbeelding wilt laten zien.

  • Bedekken - Foto geschaald naar beeldvullend 

  • Bevatten - Foto op de juiste verhouding plaatsen.

  • Opvullen - Foto aanpassen naar formaat scherm.

11. Vul hier uw tekst in wat geplaatst wordt aan de linkerkant van het sjabloon.

12. U kunt de lettergrootte aanpassen van uw tekst.

13 Kies de kleur van uw tekst.

14. U kunt uw tekst voorzien van een tekstschaduw.

15. Klik op                                  en dubbel klik op de foto die u wilt plaatsen naast uw tekst.

 Zie ... hoe u een afbeelding moet uploaden.

16. Kies bij Fit hoe u uw afbeelding wilt laten zien.

  • Bedekken - Foto geschaald naar beeldvullend 

  • Bevatten - Foto op de juiste verhouding plaatsen.

  • Opvullen - Foto aanpassen naar formaat scherm.

17. Klik vervolgens op Planning

18. Vul een begind en einddatum in.

 Zie ... voor een uitgebreid uitleg over de planning.

19. Klik vervolgens op
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4.3 Sjabloon Tekst (rechts) en Foto (links)
1. Klik op

2. Klik op

3. Selecteer het sjabloon Tekst (rechts) en Foto (links) en klik vervolgens op 

4. Selecteer bij Presentatie de locatie waar u dit sjabloon wilt opslaan.

5. Vul de omschrijving van de pagina in.

6. Vul de kijktijd (secs) van de pagina in.

7.  Klik vervolgens op Inhoud

8. Klik op Kleur om een achtergrondkleur te selecteren.

 Met uw muis kunt u een kleur selecteren.
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9. Klik op                                  en dubbel klik op de foto die u wilt plaatsen als achtergrond.

 Zie ... hoe u een afbeelding moet uploaden.

10. Kies bij Fit hoe u uw afbeelding wilt laten zien.

  • Bedekken - Foto geschaald naar beeldvullend 

  • Bevatten - Foto op de juiste verhouding plaatsen.

  • Opvullen - Foto aanpassen naar formaat scherm.

11. Vul hier uw tekst in wat geplaatst wordt aan de rechterkant van het sjabloon.

12. U kunt de lettergrootte aanpassen van uw tekst.

13 Kies de kleur van uw tekst.

14. U kunt uw tekst voorzien van een tekstschaduw.

15. Klik op                                  en dubbel klik op de foto die u wilt plaatsen naast uw tekst.

 Zie ... hoe u een afbeelding moet uploaden.

16. Kies bij Fit hoe u uw afbeelding wilt laten zien.

  • Bedekken - Foto geschaald naar beeldvullend 

  • Bevatten - Foto op de juiste verhouding plaatsen.

  • Opvullen - Foto aanpassen naar formaat scherm.

17. Klik vervolgens op Planning

18. Vul een begind en einddatum in.

 Zie ... voor een uitgebreid uitleg over de planning.

19. Klik vervolgens op
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4.4 Sjabloon Tekst met achtergrondafbeelding
1. Klik op

2. Klik op

3. Selecteer het sjabloon Tekst met achtergrondafbeelding en klik vervolgens op 

4. Selecteer bij Presentatie de locatie waar u dit sjabloon wilt opslaan.

5. Vul de omschrijving van de pagina in.

6. Vul de kijktijd (secs) van de pagina in.

7.  Klik vervolgens op Inhoud

8. Klik op Kleur om een achtergrondkleur te selecteren.

 Met uw muis kunt u een kleur selecteren.
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9. Klik op                                  en dubbel klik op de foto die u wilt plaatsen als achtergrond.

 Zie ... hoe u een afbeelding moet uploaden.

10. Kies bij Fit hoe u uw afbeelding wilt laten zien.

  • Bedekken - Foto geschaald naar beeldvullend 

  • Bevatten - Foto op de juiste verhouding plaatsen.

  • Opvullen - Foto aanpassen naar formaat scherm.

11. Vul hier uw tekst in wat geplaatst wordt aan de rechterkant van het sjabloon.

12. U kunt de lettergrootte aanpassen van uw tekst.

13 Kies de kleur van uw tekst.

14. U kunt uw tekst voorzien van een tekstschaduw.

15. Klik vervolgens op Planning

16. Vul een begind en einddatum in.

 Zie ... voor een uitgebreid uitleg over de planning.

17. Klik vervolgens op
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4.5 Sjabloon Video
1. Klik op

2. Klik op

3. Selecteer het sjabloon Video en klik vervolgens op 

4. Selecteer bij Presentatie de locatie waar u dit sjabloon wilt opslaan.

5. Vul de omschrijving van de pagina in.

6. Vul de kijktijd (secs) van de video in.

7.  Klik vervolgens op Inhoud

8. Klik op Kleur om een achtergrondkleur te selecteren.

 Met uw muis kunt u een kleur selecteren.
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9. Klik op                                  en dubbel klik op de video die u wilt plaatsen.

 Zie ... hoe u een video moet uploaden.

10. Klik vervolgens op Planning

11. Vul een begind en einddatum in.

 Zie ... voor een uitgebreid uitleg over de planning.

 

12. Klik vervolgens op
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4.6 Sjabloon Weerslag.nl neerslagverwachting
1. Klik op

2. Klik op

3. Selecteer het sjabloon Weerslag.nl neerslagverwachting en klik vervolgens op 

4. Selecteer bij Presentatie de locatie waar u dit sjabloon wilt opslaan.

5. Vul de omschrijving van de pagina in.

6. Vul de kijktijd (secs) van de video in.

7.  Klik vervolgens op Planning

8. Vul een begind en einddatum in.

 Zie ... voor een uitgebreid uitleg over de planning.

 

9. Klik vervolgens op
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5.0 Rangschikken pagina’s
1. Klik op

2. Klik op

3. Klik na het rangschikken van uw pagina’s op 

6.0 Publiceren
1. Na het bewerken van uw pagina(‘s) is het belangrijk dat u uw presentatie met de laatste aanpassingen/toevoegingen

 gaat publiceren, anders zullen de aanpassingen/toevoegingen niet zichtbaar zijn.

 Klik op
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7.0 Uploads
1. Klik op

2. Klik op 

 Sleep of plak de bestanden in dit venster.

 Hou uw File Manager overzichtelijk, gebruik een mappenstructuur.

 Klik op          om een map aan te maken.
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