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Hoe plaats ik mijn MyEasyFeedManager® account in een BrightSign project                                             
versie 2.2       1-1-2018 

 
Stand Alone toepassing: 
 
1- Player configuratie: 
Open het programma BrightAuthor 
Ga naar >Tools>Setup BrightSign unit 
Geef een naam aan het project (Name) 
Discription is niet verplicht. 
In dit voorbeeld wordt een Stand Alone  player voorbereid. 
 
Controleer de Time zone. Voor Nederland is dit CET (Central European Time) 
Controleer in de middelste kolom de juiste keuze voor de configuratie: “Standalone”. 
 

 
 
Plaats een SDHC of Micro SD card in uw PC of laptop en schrijf daar de configuratie naartoe . 
Klik daarvoor op >Create Setup File> 
Plaats de SD card in de player. Sluit de player aan op de netvoeding. 
Uw player wordt nu geconfigureerd. Als de player is ingesteld, ziet u een melding op het beeldscherm. 
Verwijder de netvoeding en de SD Card. 

 
2- Project aanmaken: 
Open uw project of maak een nieuw project aan. 
Maak de zone actief, waar u de Feedmanager wilt gaan toepassen. 
Let op: dit moet een “Video or Image” zone zijn. Bovendien moet dit altijd de bovenliggende zone zijn 
bij gebruik van zone layering. 
 
Kies links het Tabblad “Other” 
Klik op <Media RSS Feed> en sleep deze naar de plaats, waar u de Feed in de presentatie wilt hebben. 
In dit geval is dat achter de tweede afbeelding. 
 
 
Zie volgende pagina 
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In dit voorbeeld staan er al afbeeldingen op de tijdlijn. 
Dit is niet noodzakelijk, maar hier alleen als voorbeeld aangegeven. 
 

 
 
U ziet het volgende menu.  
 

 
 
Klik op >Add Data Feed>  Er wordt een nieuw veld geopend. 
 
Geef een willekeurige Feed naam 
Voer  de URL in. Dit is de Feed van uw account. Deze vindt u in het toegestuurde PDF document. 
 

 
 
Geef bij “Data Feed content uses”  >MRSS feed>  aan 
Kies de gewenste interval tijd (Refreh) en klik op >O.K.>. 
De Feed gaat naar de positie in de tijdlijn. 
 
Zie volgende pagina 
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Sla het project op op de PC of uw laptop. 
Klik op <Publish>. Kies voor “Local Publish”. 
 

 
Publish uw presentatie op een lege SDHC Card. 
Plaats de SDHC of Micro SD card in de player en sluit hem weer aan op de netvoeding. 
Uw player zal de content van de Myeasychannel server gaan ophalen en na enkele minuten zal het 
beeldscherm de geplaatste onderdelen gaan vertonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie volgende pagina 
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3- Local Network toepassing: 
 
Player configuratie: 
Open het programma BrightAuthor 
Ga naar >Tools>Setup BrightSign unit 
Geef een naam aan het project (Name) 
Discription is niet verplicht. 
In dit voorbeeld wordt een LAN setup voorbereid. 
 
Controleer de Time zone. Voor Nederland is dit CET (Central European Time) 
Controleer in de middelste kolom de juiste keuze voor de configuratie: “Local Networking”. 
 

 
 
Plaats een SDHC of Micro SD card in uw PC of laptop en schrijf daar de configuratie naartoe . 
Klik daarvoor op >Create Setup File> 
Plaats de SD card in de player. Sluit de payer eerst aan op een netwerkkabel met internet Gateway  
en sluit daarna de netvoeding aan. 
Uw player wordt nu geconfigureerd. Als de player is ingesteld en automatish nogmaals is opgestart,  
ziet u een achtergrond kleur op het beeldscherm. De kleur is in dit voorbeeld paars (zie “Select a color  
to display….)  Laat de player aan staan. 
 
4- Project aanmaken: 
Open uw project of maak een nieuw project aan. 
Maak de zone actief, waar u de Feedmanager wilt gaan toepassen. 
Let op: dit moet een “Video or Image” zone zijn. Bovendien moet dit altijd de bovenliggende zone zijn 
bij gebruik van zone layering. 
Kies links het Tabblad “Other” en klik op <Media RSS Feed> en sleep deze naar de plaats, waar u de 
Feed in de presentatie wilt hebben. In dit geval is dat achter de tweede afbeelding. 
 
Zie volgende pagina 
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In dit voorbeeld staan er al afbeeldingen op de tijdlijn. 
Dit is niet noodzakelijk, maar hier alleen als voorbeeld aangegeven. 
 

 
 
U ziet het volgende menu.  
 

 
 
Klik op >Add Data Feed>  Er wordt een nieuw veld geopend. 
 
Geef een willekeurige Feed naam 
Voer  de URL in. Dit is de Feed van uw account. Deze vindt u in het toegestuurde PDF document. 
 

 
 
Geef bij “Data Feed content uses”  >MRSS feed>  aan 
Kies de gewenste interval tijd (Refreh) en klik op >O.K.>. 
De Feed gaat naar de positie in de tijdlijn. 
 
 
Zie volgende pagina 
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Sla het project op op de PC of uw laptop. 
Klik op <Publish>. Kies voor “Local Network”. 
 

 
 
Links zien we de zojuist geconfigureerde player staan. 
Kies deze player en klik op “Publish” 
De configuratie wordt nu naar de player geschreven. 
Na een automatische herstart zal uw player de content van de Myeasychannel server gaan ophalen en 
na enkele minuten zal het beeldscherm de geplaatste onderdelen gaan vertonen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zie volgende pagina 
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5- Simple File Network toepassing: 
 
Player configuratie: 
Open het programma BrightAuthor 
Ga naar >Tools>Setup BrightSign unit 
Geef een naam aan het project (Name) 
Discription is niet verplicht. 
In dit voorbeeld wordt een LAN setup voorbereid. 
 
Controleer de Time zone. Voor Nederland is dit CET (Central European Time) 
Controleer in de middelste kolom de juiste keuze voor de configuratie: “Simple File Networking”. 
 

 
 
Vul  de URL in van het Server adres, waar vandaan de player de Setuo vandaan moet halen. 
LET OP: dit is NIET het Myeasychannel account. Maar de URL voor de Remote Service. 
Als u gebruik maakt van deze dienst, heeft u een URL hiervoor ontvangen.  
De URL bevat : https://account.myeasychannel-services.nl/player1 
Waarbij áccount’uw accountnaam is. 
Maakt u gebruik van meerdere players voor meerdere klanten van u, dan vindt u dat terug in de URL: 
https://account.myeasychannel-services.nl/klant-x/player1 
 
Plaats een SDHC of Micro SD card in uw PC of laptop en schrijf daar de configuratie naartoe . 
Klik daarvoor op >Create Setup File> 
Plaats de SD card in de player. Sluit de payer eerst aan op een netwerkkabel met internet Gateway  
en sluit daarna de netvoeding aan. 
Uw player wordt nu geconfigureerd. Zolang er nog geen configuratie op de player staat, zal het beeld 
zwart blijven. 
 
 
Zie volgende pagina 
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6- Project aanmaken: 
Open uw project of maak een nieuw project aan. 
Maak de zone actief, waar u de Feedmanager wilt gaan toepassen. 
Let op: dit moet een “Video or Image” zone zijn. Bovendien moet dit altijd de bovenliggende zone zijn 
bij gebruik van zone layering. 
Kies links het Tabblad “Other” en klik op <Media RSS Feed> en sleep deze naar de plaats, waar u de 
Feed in de presentatie wilt hebben. In dit geval is dat achter de tweede afbeelding. 
In dit voorbeeld staan er al afbeeldingen op de tijdlijn. 
Dit is niet noodzakelijk, maar hier alleen als voorbeeld aangegeven. 
 

 
 
U ziet het volgende menu.  

 
 
Klik op >Add Data Feed>  Er wordt een nieuw veld geopend. 
 
Geef een willekeurige Feed naam 
Voer  de URL in. Dit is de Feed van uw account. Deze vindt u in het toegestuurde PDF document. 
 

 
Zie volgende pagina 
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Geef bij “Data Feed content uses”  >MRSS feed>  aan 
Kies de gewenste interval tijd (Refreh) en klik op >O.K.>. 
De Feed gaat naar de positie in de tijdlijn. 
 

 
 
Sla het project op op de PC of uw laptop. 
 
 
7- Publish naar server: 
Klik op <Publish>. Kies voor “Simple File Network”. 

 
 
Klik op “Set Parameters”. 

   
Zie volgende pagina 
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Vul hier hetzelfde URL adres in als bij de player Setup. 
https://account.myeasychannel-services.nl/player1 
 
Klik op “Browser” en bepaal in welke lokale folder u wilt Pubishen. 
In dit voorbeeld is dit  de folder Publish van client Eldorado – Terschelling. 
 

 
 
8- FTP naar Server: 
Nu moet de Publish nog naar de server. 
U heeft daarvoor Login gegevens ontvangen. 
Log in op de server. 
Ga naar de https folder en plaats m.b.v. een FTP programma de Publish files in de map player1. 
De player zal nu binnen  de ingestelde Refresh tijd de nodige gegevens ophalen. 
Omdat u in de Publish ook de MRRS Feed heeft geplaatst met de URL van Myeasychannel,  
zal de player ook die informatie ophalen. Dit proces kan enkele minuten duren. 
 
Als u meerdere klanten hebt, kunt u meerdere klantnamen en playernamen aanmaken. 
Maak zonodig een nieuwe klant aan in de https folder en maak daarin één of meerdere players aan 
De URL wordt dan: https://account.myeasychannel-services.nl/klant-x/player1 
 
U kunt elk willekeurig FTP programma gebruiken.  
Veel gebruikt FTP programma is Filezilla  (Freeware). 
Kijk op: https://filezilla-project.org/ 
 

 
 
 
Voor meer informatie: 
Zwart-AV 
Zuidesch 4 
9304 TW  Lieveren - Nederland 
T: 0505017340 
E: info@zwart-av.nl 
W: www.myeasychannel.nl 
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