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Electronisch prikbord met Myeasychannel 
 
Myeasychannel biedt optioneel een module voor het uploaden en plaatsen van PDF bestanden. 
Maak zo eenvoudig een “electronisch prikbord” van uw beeldscherm. 
 
Maatvoering; 
Het formaat van uw document moet enigszins overeenkomen met de zone indeling van uw beeldscherm. 
Stel, u heeft een beeldscherm in Landscape en een A4 PDF bestand, dat u wilt gaan plaatsen. 
Het resultaat zal dan zijn, zoals hieronder in afbeelding 1 is weergegeven. 
 

     
       Afbeelding 1; beeldvullende zone met 1 X A4          Afbeelding 2:  twee zones verdeeld over uw beeldscherm.  

 
De grijze vlakken zijn in principe lege delen. De kleur daarvan wordt bepaald in de player instellingen. 
In afbeelding 2 zijn twee zones gemaakt. Elke zone is afzonderlijk te beheren. 
 
In afbeelding 3 is een multi zone indeling gemaakt met de kloktijd, de datum, Buienradar, Twitterberichten 
e.d. (vrije keuze).Hier is gekozen voor een witte achtergrond. 
 

   
       Afbeelding 3; multi zone indeling                                                     Afbeelding 4:  één zone beeldvullend  

 
In afbeelding 4 is een liggend formaat PDF toegepast. Dit formaat is het meest toegepast, omdat het aansluit 
bij de beeldverhoudingen van de monitor met een beeldvullende zone. De PDF publicatie kan zo gemakkelijk 
onderdeel zijn van een complete Myeasychannel presentatie met meerdere objecten zoals video, 
afbeeldingen en tekstpagina’s. 
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Portrait toepassingen. 
Als u veel in het A4 formaat werkt, is een Portrait opstelling ook één van de mogelijkheden. 
In afbeelding 5 ziet u een mogelijke toepassing. 

 
       Afbeelding 5: Portrait toepassing 

 
 
Werken vanuit Office: 
Nu kunt u vanuit WORD, Excel of Publisher eenvoudig uw documenten opslaan als PDF en deze uploaden 
met de Myeasychannel Feedmanager. 
De PDF methode kan onderdeel zijn van uw totale presentatie. 
Er zijn meerdere uploads mogelijk. 
 
 
Voor informatie: 
Zwart Audiovisual BV 
Zuidesch 4 
9304 TW  Lieveren – Nederland 
 
T: 0031505017340 
E: info@zwart-av.nl 
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