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Voorwoord 
In deze handleiding worden de verschillende functionaliteiten van NarrowCastingDisplay.nl besproken. Op de 

volgende bladzijde staat in het kort hoe te beginnen. Wilt u meer weten dan kunt deze verderop in deze 

handleiding lezen. 

 

Er zijn diverse instructievideo’s beschikbaar die u in het kort laten zien hoe het werkt en wat mogelijk is. Bekijk 

de instructievideo’s. 

  

Mocht u na het lezen van deze beschrijving toch nog met vragen zitten, dan kunt u contact opnemen met:  

 

Pioen Partners 

Twentepoort West 38 

7609 RD Almelo 

Tel. +31 (0)546 - 456 223 

E-mail: info@NarrowCastingDisplay.nl 

Website: www.NarrowCastingDisplay.nl 

 

https://narrowcastingdisplay.nl/instructievideos/
https://narrowcastingdisplay.nl/instructievideos/
mailto:info@NarrowCastingDisplay.nl
http://www.narrowcastingdisplay.nl/
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Starten met NarrowCastingDisplay.nl 
U kunt direct naar uw omgeving gaan door in de browser <accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl op te geven. 

Hierbij dient u bij <accountnaam> u eigen accountnaam in te vullen.  

Een andere mogelijk is via de website van NarrowCastingDisplay.nl via Login. U komt in het loginscherm 

terecht waar u uw accountnaam, e-mailadres en wachtwoord dient in te voeren.  

 

U komt direct bij pagina’s terecht. Per menu optie zal een uitleg worden gegeven, maar eerst in het kort hoe het 

werkt. 

 

Alles begint met een pagina. U kunt een presentatie samenstellen van één of meerdere pagina’s. Het is mogelijk 

verschillende presentaties te maken die op bepaalde momenten getoond dienen te worden. Daarvoor is er het 

programmaboek. Hier staan één of meerdere presentaties in met de voorwaarden wanneer deze getoond dient te 

worden. Tot slot heeft u één of meerdere schermen. Elk scherm is gekoppeld aan een programmaboek. 

 

Boven het menu treft u . Hiermee krijgt u de help van de betreffende menu optie. 

 

Let op dat wanneer u gebruik maakt van een smart-TV er beperkingen kunnen gelden voor animaties en het 

weergeven van filmpjes. Wilt u wel animaties en filmpjes weergeven dan is het aan te raden gebruik te maken 

van een PC welke aangesloten is aan de monitor of gebruik te maken van een Minix mediaspeler. Neem contact 

met ons op zodat wij u hierover kunnen adviseren. 
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H 1 Pagina’s 

Pagina’s 

 

Hier maakt u de pagina. Bij het opmaken van een pagina dient u aan te geven of de pagina als ‘pagina’, 

achtergrond of voorgrond wordt gebruikt.  Indien het een pagina betreft kunt u aangeven welke pagina als 

achter- en voorgrond dienen te worden gebruikt. Als achtergrond zou bijvoorbeeld een huisstijl pagina kunnen 

worden gebruikt.  

 

Bij het toevoegen van een nieuwe pagina krijgt u eerst de keuze uit een template. Wilt u met een blanco 

beginnen dan kiest u voor de ‘Lege pagina’. 

 

Hiermee kunt u een pagina verwijderen. 
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U kunt via deze knop eenvoudig een bestaande pagina kopiëren. 

 

 

Hiermee kunt u de geselecteerde pagina aanpassen. 

 

Hiermee wordt het filter aangeroepen. Standaard worden alleen de in gebruik zijnde pagina’s getoond. Via het 

filter kan dit aangepast worden/ Tevens kan via het filter een specifieke locatie worden gefilterd. 

 

Hiermee kunt u zoeken naar een pagina.  

Aanmaken nieuwe pagina 
Na het aanmaken van een nieuwe pagina dient een template gekozen te worden. De template is een vooraf klaar 

gemaakt voorbeeldpagina die als uitgangspunt kan worden gebruikt. 

 

Na het selecteren van een template dient u de pagina gegevens in te vullen. 
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U dient aan te geven of de betreffende pagina als ‘pagina’ wordt gebruikt of als achter- of voorgrond. Heeft u 

meerdere locaties dan dient ook de locatie opgegeven te worden waarvoor de pagina bestemd is. 

Betreft het een reguliere pagina dan kunt u hierbij opgeven welke achter- en/of voorgrond hierbij gebruikt dient 

te worden. Dit is niet verplicht. Na deze stap komt u in de editor terecht. 

 

 

Het begint met een kaal scherm. Via deze button kunt u elementen toevoegen. 
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Hierbij heeft u uit de verschillende media keuze. Hieronder zal per medium worden uitgelegd hoe het werkt en 

wat ermee mogelijk is. 

Resoluties 

  

Hiermee kunt u de resolutie selecteren voor deze pagina. Dit is alleen van toepassing wanneer u verschillende 

resoluties heeft ingesteld. 

 

Pagina instellingen 

 

Via deze button kunt u pagina instellingen aanpassen. 
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Per onderdeel zal worden toegelicht wat er met de betreffende media mogelijk is. 
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Buienradar 

 

 

Hiermee wordt een weekaart getoond. 
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Canvas 

 

 

De canvas geeft de mogelijkheid om kleuren toe te voegen. Hierbij kunnen verschillende zaken worden 

aangepast zoals kleur, grootte en randen.  

Effecten:  Hiermee kunt u het vlak een effect geven waardoor deze niet egaal van kleur is. 

Randen: Hiermee kan een rand om het vlak worden geplaatst. De kleur kan hierbij ook worden 

ingesteld. 

Schaduw: Hiermee kunt u een schaduw om het vlak plaatsen. 

Afronden: Hiermee kunt u de hoeken afronden. In het geval van een vierkant maakt u op die manier een 

rondje. 

Lagen: Hiermee kan het vlak naar de voor- of achtergrond worden gebracht. 

Animaties: Dit zijn effecten bij het starten van het scherm en bij het afluiten van het scherm. 
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Klok 

 

 

Voor het weergeven van de tijd en/of datum maakt u gebruik van de klok. Bij de opmaak kunt u aangeven hoe de 

presentatie van de datum en/of tijd dient te zijn. 

 



       
 
 

Handleiding NarrowCastingDisplay.nl (bijgewerkt februari 2022) 14 

Iframe 

 

 

Hiermee kan een website worden getoond op een pagina. 
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Afbeelding 

 

 

Hiermee kunt u uit de Mediatheek een afbeelding, video, YouTube film of Vimeo film selecteren. Het is 

mogelijk hier ook nieuwe afbeeldingen, films etc toe te voegen. 
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RSS feed 

 

 

 

Het weergeven van een RSS zoals actueel nieuws doet u hier. Standaard staat de rss van de Nos ingesteld. U 

kunt kiezen voor een weergave van het gehele bericht of als lichtkrant. 
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Tekst 

 

 

Voor het plaatsen van tekst gebruikt dit onderdeel. Links ziet u de verschillende mogelijkheden. 

U kunt een tekst ook als lichtkrant tonen. Hierbij kunt u ook de snelheid dat de tekst van rechts naar links loopt 

instellen. 
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Video 

 

U krijgt de mediatheek met de hudige video’s te zien. Hier kunt u een bestaande video selecteren. Nieuw 

toevoegen kan ook middels de  knop rechts. 

Vimeo 

 

U krijgt de mediatheek met de huidige Vimeo films te zien. Hier kunt u een bestaande video selecteren. Nieuw 

toevoegen kan ook middels de  knop rechts. 
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Weersverwachting 

 

 

Hier kunt u de weersverwachting mee toevoegen. Bij de eigenschappen zijn de plaatsnaam en de dag bepalend 

voor de gewenste weergave.  
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YouTube 

 

 

 

U krijgt de mediatheek met de YouTube films te zien. Hier kunt u een bestaande video selecteren. Nieuw 

toevoegen kan ook middels de  knop rechts. Hierbij geeft u de naam op en vult u de url van de YouTube 

film in. 
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Zaalagenda 

 

 

Voor Zaalagenda zijn verschillende instellingen mogelijk. 
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Bij de Instellingen geeft u aan hoe ver van tevoren de reserveringen zichtbaar dienen te zijn en hoe land deze 

getoond dienen te worden. 

Er zijn twee weergave mogelijkheden. De eerste betreft het weergeven van meerdere reserveringen onder elkaar. 

De tweede betreft de deur weergave. Hiermee kunt u de display zo instellen dat er één reservering wordt getoond 

over het gehele scherm. Beide zullen worden toegelicht. 

Het is mogelijk een alternatieve pagina te tonen wanneer er geen reserveringen zijn bij de geselecteerde 

zaal/zalen. Zo kunt u voorkomen dat er een zo goed als leeg scherm wordt getoond wanneer er geen 

reserveringen zijn. 

 

Bij de Zalen kunt u aangeven van welke zalen de reserveringen getoond dienen te worden. Standaard is dat alle 

zalen. 
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Bij Kolommen geeft u aan wat en hoe het getoond dient te worden. Middels aanvinken geeft u welke velden 

getoond dienen te worden. De omschrijving komt boven de kolom in beeld te staan. Wilt u niets weergeven dan 

kunt u deze leeg maken. Bij de breedte geeft u procentueel aan hoe breed de betreffende kolom is. Alle 

geselecteerde kolommen dien samen 100% te zijn. 

Bij de uitlijning kunt u aangeven hoe de weergave in de kolom dient te zijn. U kunt kiezen uit Links, Midden of 

Rechts uitgelijnd. Tot slot kunt de volgorde van de kolommen veranderen. Met  kunt u het veld omhoog of 

omlaag schuiven. 

Het is mogelijk een afbeelding van een route weer te geven. Zo kunt u zichtbaar maken welke kant de 

betreffende zaal zich bevindt. Bij Bedrijfsinrichting – Plugins kunnen de route afbeeldingen worden toegevoegd. 

Weergave Deur: 

Bij de deur weergave wordt slecht één veld op het scherm getoond. Wanneer u meerdere zaken van een 

reservering wilt tonen dient u de plugin van Zaalagenda vaker op de pagina te slepen. 

 

Bij de Zalen kunt u één zaal selecteren. Waarvan de reservering getoond dienen te worden. 
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Bij Kolommen geeft u aan welk veld getoond dient te worden en of deze Links, Midden of Rechts uitgelijnd 

dient te worden. 

 

 
 

Wanneer u de route wilt weergeven kan dat eruit zien zoals het voorbeeld hierboven. 
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H 2 Presentaties 

Presentaties 

 

 

Een presentatie is een verzameling van pagina’s die bij elkaar horen. U kunt verschillende presentaties aanmaken 

met daarin de pagina’s die gewenst zijn. 

 

Hiermee voegt u een nieuwe presentatie toe. 

 

Via deze button kunt u eenvoudig een presentatie met alle bijbehorende pagina’s kopiëren. 

 

Hiermee kunt u de presentatie weergeven. Op die manier kunt u zien hoe dit afgespeeld wordt. 
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Pagina’s 

 

 

Wanneer u op het tabblad Pagina’s staat kunt u via deze button een nieuwe pagina toevoegen. 

 

U krijgt de pagina’s te zien die gemaakt zijn en kunt hier eenvoudig selecteren door de dubbelklikken op de 

gewenste pagina of met een enkele klik de pagina te selecteren en op Ok te drukken. 
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Per pagina kunt aangeven hoe lang deze getoond dient te worden. Standaard staat dit ingesteld op 5 seconden. 

Daarnaast kunt aangeven welk effect u wenst bij het zichtbaar maken. Deze staat standaard op Verscherpen. Het 

is ook mogelijk de pagina met effect te laten verdwijnen. Standaard staat deze instelling op vervagen. 

Wilt u de volgorde aanpassen van de pagina’s dan klikt u eenvoudig de gewenste pagina aan en sleept deze naar 

de gewenste plek tussen de pagina’s. 
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H 3 Programmaboeken 

Programmaboeken 

 

Aan een scherm wordt een programmaboek gehangen. Het programmaboek is een verzameling van één of meer 

presentaties. Klinkt misschien ingewikkeld, maar is het niet. Aan de hand van een voorbeeld zal dit worden 

uitgelegd. 

Stel u heeft twee verschillende presentaties gemaakt. Eén voor doordeweekse dagen en één voor in het weekend. 

Om dit weer te geven maakt u een programmaboek aan waarbij beide presentaties worden geselecteerd. Per 

presentatie geeft u aan wanneer deze getoond dient te worden. Op deze manier kunt u op elk gewenst moment 

die presentatie draaien die wenst. 

 

Hiermee voegt u een nieuw programmaboek toe. 
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Presentaties 

 

 

Wanneer u op het tabblad Presentatie staat kunt u via deze button een nieuwe presentatie toevoegen. 

 

U ziet hier alle presentaties die er zijn. U kunt vanaf hier direct een nieuwe presentatie samenstellen en een 

bestaande aanpassen.  
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Elke presentatie heeft eigenschappen die u rechts in beeld ziet. Hierbij kunt het volgende: 

• Datum opgeven: hiermee kunt u instellen in welke periode deze presentatie actief dient te zijn. 

• Repeterend: standaard staat dit op elke dag. U kunt hier verschillende keuzes maken. Wanneer niets 

selecteert kunt u de verschillende dagen aanvinken. 

• Tijden toepassen: u kunt ook angeven vanaf hoe laat tot hoe laat de presentatie  
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H 4 Schermen 

Schermen 
 

 
 

Op deze plaats maakt u de schermen aan. Een scherm zoals deze hangt of staat wordt gekoppeld aan een 

‘scherm’ in Narrowcastingdisplay. Voor elk scherm waarmee u wilt presenteren dient u hier een scherm voor aan 

te maken. 

 

Hiermee voegt u een nieuw scherm toe. 

 
Bij het scherm dient u aan te geven welke resolutie van toepassing is. Heeft u een staand scherm dan dient u de 

resolutie te kiezen die hiervoor is aangemaakt. 



       
 
 

Handleiding NarrowCastingDisplay.nl (bijgewerkt februari 2022) 33 

Bij het scherm ziet u bovenin een kleur staan. Is deze rood dan is het scherm niet actief. Is de kleur groen dan 

betekent dit dat het scherm actief is en draait.  

 

Bij het scherm hoort een activeringscode. Deze heeft u de eerste nodig om het betreffende scherm te kunnen 

instellen. 

De kiosk mode is van toepassing bij het gebruik van de Narrowcastingdisplay app. Wanneer de kiosk mode 

aangevinkt staat kan er een url worden opgegeven welke uitgevoerd dient te worden op het moment dat het 

scherm aangetikt wordt. Deze optie is bijvoorbeeld bedoeld om in de weergave van de reserveringen de 

mogelijkheid te geven direct op het scherm een nieuwe reservering toe te voegen. 

Scherm instellen 
Een scherm kan gekoppeld zijn aan een PC, maar ook aan een mediaspeler zoals de Minix. Maakt u gebruik van 

een Minix dan kunt u hier de Narrowcastingdisplay app op installeren. 

Gaat u weergeven via een browser dan dient u het volgende te doen om het scherm in te stellen. 

• Open de browser zoals Chrome 

• Ga naar <accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl/player . Vul bij <accountnam> de naam in van uw 

Narrowcastingdisplay account. 

• Er verschijnt een licentiescherm. Vul hier de betreffende activeringscode in. 

 

Activeringsscherm 

Het invullen van een activeringscode dient eenmaal te worden gedaan. Start u het scherm opnieuw via 

<accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl/player dan zal de presentatie direct worden opgestart. 

Om de presentatie in een volledig scherm te laten draaien dient u eenmaal in het scherm te klikken zodat deze 

fullscreen gaat. Werkt u met de Narrowcastingdisplay app dan hoeft u dit niet te doen. Dat gaat automatisch. 
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H 5 Mediatheek 

Mediatheek 
 

 
In de mediatheek staan alle elementen zoals afbeeldingen, video’s en YouTube filmpjes.  

U kunt op twee manieren iets toevoegen aan de mediatheek. Slpeet u bijvoorbeeld een afbeelding in bovenstaand 

scherm dan wordt het toegevoegd. U kunt ook de toevoegbutton zaken toevoegen. 

 

Hiermee voegt u een nieuw element toe. 
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U kunt uit één van de bovenstaande media kiezen. 

Per media zal een korte toelichting van de werking worden gegeven. 

 

Kiest u voor een afbeelding dan kunt u uw afbeelding in het vlak hieronder slepen. 
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Kiest u voor een video dan kunt u uw video in het vlak hieronder slepen. 
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Wilt u een Vimeo toevoegen dan dient u de naam en de url van de Vimeo film op te geven. 
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Wilt u een YouTube film toevoegen dan dient u de naam en de url van de YouTube film op te geven. 
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Wijzigen media element 

 
 

 
Via deze button kunt u het element aanpassen. Wilt u de afbeelding bijvoorbeeld vernieuwen dan kunt u de 

nieuwe afbeelding erop slepen. 
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H 6 Bedrijfsinrichting 

Locaties 

 

Hier kunnen verschillende locaties ingevoerd worden. Heeft u verschillende locaties dan kunt u hier de locaties 

opgeven. Per locatie kunnen de pagina’s en dergelijke worden opgemaakt. Ook de rechten kunnen per locatie 

worden ingesteld zodat u met verschillende beheerders zou kunnen werken die elk een eigen locatie beheren. 

Functies 
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Hier kunt u de verschillende functies aanmaken voor de gebruikers van het systeem. Per functie kunt u aangeven 

welke rechten deze heeft in het systeem. Wilt u een menu optie niet tonen dan dient bij deze optie rechten = 1 

ingevuld te worden. Mag een menu optie wel aangeroepen worden, maar mag er niets worden toegevoegd, 

gewijzigd of worden verwijderd dan is rechten = 2 van toepassing. Om alles te mogen doen binnen een optie is 

rechten = 4 van toepassing. 

Wanneer u meerdere locaties heeft kunt u de rechten beperken tot een locatie. Selecteer bij de functie de locatie. 

Geef bij de rechten = 4 aan. Dat betekent dat bij die locatie alles aangepast mag worden. Bij andere locaties niet. 

Heeft u bijvoorbeeld vier locaties en wilt u iemand rechten geven om bij twee locaties alles aan te mogen passen. 

Dan selecteert u bij de betreffende gebruiker twee functies. Eén van de ene locatie en één van de andere locatie. 
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Gebruikers 

 

Iedereen die in Narrowcastingdisplay.nl mag komen dient hier toegevoegd te worden. De rechten worden op 

basis van de functie(s) bepaald. U kunt de functies instellen bij een gebruiker door op het tabblad ‘Functies’ één 

of meer functies te selecteren.  

Zodra u de gebruiker heeft aangemaakt wordt er direct een e-mail toegestuurd met daarin een wachtwoord en 

instructies om in te loggen. 



       
 
 

Handleiding NarrowCastingDisplay.nl (bijgewerkt februari 2022) 43 

Plugins 

 

Hier kunt u de koppeling met Zaalagenda aangeven. Ook wanneer u meerdere Zaalagenda accounts heeft kunt u 

deze hier toevoegen. De activatiecode treft u aan in Zaalagenda.  

Vaste instellingen 

 

U kunt hier aangeven welk lettertype er als standaard gebruikt dient te worden. 
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Indien u andere letterytypes wenst dan die reeds als beschikbaar staan kunt u deze hier toevoegen. U kunt hier uit 

de beschikbare lettertypes kiezen die vrij beschikbaar zijn. Het toevoegen gaat door op  te drukken. 

 

In het geval u verschillende schermen gebruikt kunt u hier aangeven welke resoluties u in gebruik heeft. 

Standaard staat de resolutie 1920x1080 ingesteld. Dit is voor schermen die ‘normaal’ staan. Heeft u een scherm 

dat rechtopstaand aan de muur hangt dan kunt u hiervoor een andere resolutie opgegevn. In het geval het scherm 

rechtop staat zal de resolutie 1080x1920 kunnen zijn. Bij het opmaken van de pagina’s kunt u per pagina per 

resolutie de indeling opmaken. Dit is nodig aangezien de ligging anders is. 
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H 7 Weergeven op een 
monitor  

Weergeven 
Het weergeven op een monitor regelt u eenvoudig door de volgende stappen te volgen. Start op de monitor de 

browser. Als voorkeur wordt de Chrome browser aanbevolen. Ga naar 

https://<accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl/player . Wanneer er nog geen scherm is geactiveerd krijgt u een 

activeringscherm te zien waar u de activeringscode van het gewenste scherm in dient op te geven. Eenmaal 

geactiveerd zal de presentatie direct starten. 

 

App 
Voor het weergeven op een Android apparaat is een App beschikbaar. Het voordeel van het weergeven met een 

App is dat bij het wegvallen van de stroom of het opnieuw aanzetten van het afspeelapparaat de presentatie 

automatisch begint te lopen. De installatie van de App voor de Minix treft u bij de volgende paragraaf. 
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Gebruik van Minix 
Wanneer u gebruik maakt van de Minix  dan is het raadzaam de volgende stappen te doorlopen. Hierbij wordt de 

App geïnstalleerd van NarrowCastingDisplay.nl. Voordeel van het installeren van de App is dat bij stroomuitval 

of opnieuw opstarten van de Minix de NarrowCastingDisplay.nl automatisch start. 

 

 

Er zijn twee mogelijke installaties mogelijk. De ‘normale’ installatie en de ‘kiosk-mode’. Bij de ‘normale’ 

installatie kunt u terwijl de presentatie draait eenvoudig een ander programma starten. In de ‘kiosk-mode’ is het 

niet mogelijk iets anders op te starten zonder de presentatie van NarrowCastingDisplay.nl op een speciale manier 

te verlaten. Deze optie is ideaal voor het bijvoorbeeld draaien op tablets die opgehangen zijn de zalen om 

reserveringen en andere zaken weer te geven. Daar waar het apparaat eenvoudig te benaderen is door een 

persoon is de ‘kiosk-mode’ aan te bevelen. De ’kiosk-mode’ kan alleen verlaten worden door het invullen van 

het wachtwoord van de beheerder. 

1. Minix opstarten in de standaard ‘factory’ instelling. Staat de Minix niet in de factory instelling dan dient 

u de stappen 1a t/ 1 te doorlopen. In het andere geval kunt u verder gaan met 2. 

a. Haal de stroom van de Minix af 

b. Stop de stekker in het stopcontact en houd de powerknop ingedrukt tot er een zwart scherm 

verschijnt 

c. Kies de optie ‘Wipe data/factory reset’ 

d. Bevestig de keuze 

e. Kies ‘Reboot system now’ De Minix wordt opnieuw opgestart. 

2. Kies de optie Instellingen  
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3. Kies Device – Network. 

 
 

4. Kies het Wifi netwerk en stel deze in 

 
 

5. Middels de rechter muistoets kunt u terug gaan. Voer de updates uit om zo gebruik te maken van de 

laatste systeemversie. Ga hiervoor naar Instellingen – Preferences – Advanced Settings en keis voor 

System Updates 
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6. Start nu de browser op 

 
 

7. Ga naar www.narrowcastingdisplay.nl/app/ncd.apk. De download wordt gestart. 

8. Zodra de download klaar de browser sluiten. Bovenin het scherm naar beneden trekken om zo het 

download scherm te zien. 

 
 

9. Kies ‘ncd.apk’. Er zal nu een melding volgen dat deze geblokkeerd is. 

 

http://www.narrowcastingdisplay.nl/app/ncd.apk
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10. Kies voor Settings 

 
 

11. Zet de optie ‘Unknown sources’ op On 

 

 
 

12. Ga terug naar het hoofdscherm en selecteer de browser en download opnieuw de App via 

www.narrowcastingdisplay.nl/app/ncd.apk 

13. Zodra de download klaar de browser sluiten. Bovenin het scherm naar beneden trekken om zo het 

download scherm te zien. 

14. Kies nu wederom voor ncd.apk en voer de installatie uit 

15. Kies vervolgens voor Uitvoeren. De App wordt gestart 

16. Voer de activeringscode in. 

 
 

http://www.narrowcastingdisplay.nl/app/ncd.apk
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Kiosk-mode: 

Om ervoor te zorgen dat de App in de ‘kiosk-mode’ komt te staan dient u de volgende handelingen nog te 

verrichten. 

1. Stop de presentatie door 5x te klikken of door de linker muistoets 5 seconden ingedrukt te houden.. Het 

scherm met het wachtwoord ingeven verschijnt. Vul hier uw wachtwoord in.  

2. Ga naar Instellingen- Preferences – Advanced Settings 

 
 

3. Kies Device – Home 

 
 

4. Kies Narrowcastingdisplay 
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5. Kies voor Power Me 

 

 
 

6. Kies Restart 

 

 
 

U bent klaar! 

 

Weergeven in browser op een PC 
Wanneer u de presentatie draait vanaf een PC dan raden wij het gebruik van Google Chrome aan. Maakt u 

gebruik van YouTube filmpjes dan dient u de volgende instellingen in te stellen. 

 

1. Start Google Chorme op 

2. Vul de volgende url in:  'chrome://flags'  

3. Zoek het volgende deel 'Vereiste voor gebaar voor het afspelen van media' 

4. Zorg dat deze ingesteld staat. Deze instelling zorgt ervoor dat een film automatisch wordt gestart. 

 

U kunt nu de presentatie opstarten via https://<accountnaam>.narrowcastingdisplay.nl/player 

5. De eerste keer dient de activeringscode ingevoerd te worden. 

6. Stel de url in als favoriet en als opstartscherm. Hiermee zorgt u ervoor dat bij het opstarten van Chrome 

direct de juiste pagina wordt gestart. 

7. Klik eenmaal in de presentatie en deze zal fullscreen worden weergeven. 
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Tablet installatie 
Het is mogelijk de app op een tablet te installeren. Hieronder de beschrijving op basis van een Samsung tablet. 

Voordat de installatie begint dient eerst een beveiligingsinstelling tijdelijk uitgeschakeld te worden aangezien de 

app niet vanuit de Playstore wordt geïnstalleerd. 

 

1. Ga naar Instellingen en kies Schermvergr. en beveiliging. 

2. De optie ‘Onbekende bronnen’ aan zetten 

3. Kies de opie Type schermvergrendeling en selecteer Geen. Dit zorgt ervoor dat bij het opnieuw 

opstarten er geen schermbeveiliging actief is. 

4. Ga met de browser naar www.narrowcastingdisplay.nl/app/ncd.apk en download de app 

5. Er zullen verschillende beveiligingsmeldingen volgen die u met Ok, Accepteren of Installeren dient te 

beantwoorden 

6. Er volgt een inlogscherm van Narrowcastingdisplay. Hier dient de activeringscode ingevoerd te worden 

van het gewenste scherm 

7. De presentatie start op. 

8. Sluit de presentatie door 5 keer in het scherm te klikken. U krijgt een scherm waar u het wachtwoord 

dient in te vullen. 

9. Ga naar Instellingen en kies Applicaties en vervolgens Standaardapplicaties. 

10. Kies hier Startscherm en selecteer Narrowcastingdisplay. 

11. Start de tablet opnieuw op. Deze zou nu door moeten starten met Narrowcastingdisplay 

 

Het is mogelijk dat de tablet de verbinding met de wifi verliest. Hiervoor kan bijvoorbeeld de WiFi Reconnect 

app worden geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat er periodiek wordt gecontroleerd of de wifi verbinding nog 

actief is. 

 

http://www.narrowcastingdisplay.nl/app/ncd.apk
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H 8 Account 

Accountgegevens 
 

Hier ziet u de gegevens voor het abonnement. In de proefperiode kunnen deze gegevens worden ingevuld. Zodra 

de gegevens ingevuld zijn en akkoord zijn kunnen de gegevens hier niet meer aangepast worden. Indien er 

gegevens niet meer kloppen kunt u dit per e-mail melden aan Pioen Partners.  
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H 9 Vragen 
Ondanks al onze aandacht kan er wel eens iets fout gaan. Er werkt iets niet zoals dat zou moeten of zoals u het 

verwacht of een bepaalde handeling lukt gewoon even niet. In dat geval kunnen we u meestal weer snel op weg 

helpen.  

 

Er zijn diverse instructievideo’s beschikbaar die u in het kort laten zien hoe het werkt en wat mogelijk is. Bekijk 

de instructievideo’s. 

 
 

Pioen Partners 

Twentepoort West 38 

7609 RD Almelo 

Tel. +31 (0)546 - 456 223 

E-mail: info@NarrowCastingDisplay.nl 

Website: www.NarrowCastingDisplay.nl 

 

https://narrowcastingdisplay.nl/instructievideos/
https://narrowcastingdisplay.nl/instructievideos/

