
I gang med Ondisplay 
Velkommen 



Log ind på Ondisplay 
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Tast den URL du har fået af Ondisplay . 
Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk  (Bemærk:  ingen www) 
På logon-siden skal du nu indtaste dit brugernavn og din adgangskode.  



Velkomst siden 
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Her kan du se din log ind oplysninger øverst til højre og evt. lave din kodeord om. Tryk på din 
brugernavn (skrevet i grønt) 
Du kan også se en liste over de seneste ændringer / forbedringer i Ondisplay. 
Log af ved at trykke på den røde knap øverst til højre.  



De 3 vigtiste elementer i Ondisplay er: 

Medie filer 
Billeder eller videoer du uploader til Ondisplay.  
Infoboards du laver i Ondisplay. 
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For at vise et medie på skærmen skal det uploades til mediekartoteket og 
placeres i en playliste. Playlisten bookes til det ønskede tidsrum på de 
ønskede skærme. 
 

Bookinger 
En booking bestemmer på hvilke felter / skærme en playliste skal 
vises og i hvilke tidsrum. 

 

Playlister 
Kan sammenlignes med et slideshow. Lav playlister med de 
medier du gerne vil vise, i den ønskede rækkefølge.  

 



1. Medie filer 
Du kan uploade dine egne mediefiler som f. eks. billeder og videoer i følgende formater: 
Billeder:  .jpeg, .png, .gif, .pdf, powerpoint, word, excel,  osv. 
Videoer: .avi, .mp4, .wmv osv. 
PowerPoint som film: gemmes som video (.wmv) og oploades 
 
Opløsning  
Den anbefalede opløsning er 96 dpi. Du må gerne bruge højre opløsninger, men det vil måske 
gøre dine visninger langsommere. 
  
Plads i mediekartoteket 
De filer du uploader gemmes i mediekartoteket og er altid til rådighed, indtil de udløber eller 
slettes. Der er ingen begrænsninger på hvor meget du må uploade.   
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Mediefiler - Upload nye medier  

Klik på ”Medie filer” i menuen til venstre.  
Tryk på ”Upload”  
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Vælg eller opret tag. Det hjælper 
når du skal finde dem igen,f.eks. 
hvis du vil lave en playliste hvor 
hvert billede vises i 5 sek.  
Her giver vi billederne tagget 
”sommerfest i Aarhus”. 
 
 Angiv varighed i sekunder. 
  
Angiv startdato i feltet ”Begynder”. 
 
Udløbsdato indtastes, hvis du gerne 
vil være sikker på mediet ikke vises 
efter en bestemt dato. Mediet 
slettes fra mediekartoteket. 
  
Scalering bestemmer om billederne 
skal fylde den plads der er i 
skærmen eller feltet eller om de 
skal beholde deres 
størrelsesforhold. 
 

Mediefiler - Upload nye medier  
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Tryk på ”Tilføj filer”, find dine filer 
(billeder / videoer) på din computer 
(stifinder) og tilføje dem til upload 
liste. 
 
Nu er filerne klar til at blive upload. 
Tryk på ”Start upload” og i løbet af 
få sekunder vil dine filer være i 
mediekartoteket. 

Mediefiler - Upload nye medier  
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Mediefiler - Upload nye medier  
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Når din upload er færdig kan du se dine billeder i 
mediekartoteket. 
 
Du kan editere medierne ved at trykke på blyanten, 
eller slette dem ved at trykke på det røde krys. 
 



Mediefiler – Søg medier  
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Ved at skrive navnet  i det tomme felt og dernæst klikke på ”Søg” 
kan du finde alle medier med dette navn, der ligger på Ondisplay.  
Klikker du på knappen ”Søg” uden at skrive noget i navnefeltet, 
vil der fremkomme en liste med alle de mediefiler, der findes i 
Ondisplays mediekartotek. 
Klikker du på ikonet ud for den enkelte fil, vil du se en forstørrelse 
af det  pågældende medie.  
Du kan også søge medier efter ”tags” 



Mediefiler – Søg medier  
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Her har vi fundet alle billeder der indeholde ordet ”aarhus” 
og har”aarhus” som tag. 
 



Mediefiler - Infoboards 
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Et infoboard er en skabelon som 
kan bruges til at generere et 
budskab i Ondisplay, uden brug at 
billedredigeringsprogrammer. 
 
Disse budskaber kan bestå af tekst 
og/eller billeder.  
 
Udover de standard infoboards der 
kommer med din installation kan vi 
tilbyde at lave skabeloner der følger 
dit firmas design manual eller 
indeholder de  felter du har brug 
for. 
 
Infoboards er en hurtigt og  let 
måde at lave indhold til dine 
skærme på. 
  



Mediefiler - Opret et infoboard 1 

I menuen til venstre vælg 
”Infoboards”. 
Tryk på ”Søg” for at se en liste over 
dine eksisterende infoboards. Har 
du mange kan du bruge søg feltet til 
at finde dem du skal bruge. 
Tryk på blyanten, hvis du skal lave 
ændringer i et eksisterende 
infoboard. 
 
Tryk på ”Opret ny”, hvis du har brug 
for at lave en ny besked.  
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Opret et Infoboard 2 

Vælg et navn til dit infoboard. 
Navnet vises ikke på skærmen, men 
bruges som ID ind i systemet og for 
at du kan finde det i oversigten.  
Angiv en varighed. Det er den tid 
mediet skal vises inden det skifter 
til det næste.  
(Hvis feltet varighed er tomt vil 
mediet vises hele tiden.) 
Angiv start- og udløbsdato 
Vælg den playliste mediet skal i. 
 
Vælg en skabelon og tryk på ”Gem”, 
så du kan forsætte med at lave din 
besked. 
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Opret et Infoboard 3 

Nu kan du indtaste en overskrift, en 
tekst og vælg evt. det billede du 
gerne vil vise. 
  
Tryk på ”Gem” for at gemme 
ændringer. 
 
Klik på ”Gem og offentliggør" og dit 
budskab er kørende på skærmen. 
 
Vær opmærksom på at dine 
beskeder vil først komme på 
skærmen, når du trykker på ”Gem 
og offentligør”. 
 
Husk at vælge en playliste der er 
booket. 
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I højre side kan du se et preview at 
dit infoboard. Indtast de relevante 
størrelser i pixels og tryk på ”resize”.  
 
Du kan også gøre billedet større 
eller mindre ved at vælge størrelse i 
procenter og trykke på ”resize”. 
 
Du vil få en oversigt med størrelse 
på dine felter / skærme i pixels af 
Ondisplay. 

Opret et Infoboard 4 - Preview 
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2. Playlister 
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En playliste kan sammenlignes med et slideshow, hvor 
medierne vises efter hinanden.  
 
En playliste består af et eller flere medier fra 
mediekartoteket. 
 
Du kan putte et medie i flere forskellige playlister.  
Du kan også lave flere bookinger at en playliste, 
således at den vises på forskellige skærme og på 
forskellige tidspunkter. 



 
 
Playlister - Søg       
  
 Klik på ”Playlister” i menuen til venstre. 

Tryk på ”Søg” og alle dine eksisterende 
playlister vil blive vist. 
 
Du kan også bruge søgefeltet, hvis du 
søger playlister med et bestemt navn. 
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Playlister - Opret 
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Tryk på ”Søg” og alle dine eksisterende playlister vil blive vist. 
Tryk på ”Opret ny” for at lave en ny playliste. 
 

 



Playlister - Opret 

Du skal nu give playlisten et navn i 
feltet ”Navn”. 
Under ”Bemærkning” kan du angive 
yderligere information om playlistens 
indhold, hvis du ønsker det. 
Tryk på knappen ”Søg” og vælg de 
medier der skal i playlisten. Brug evt. 
navnfelt og tag for at finde lige de 
medier du har brug for.  
Sæt flueben på de medier der skal i 
playlisten og tryk på ”Vælg” 
Nu er medierne i playlisten. Gem 
playlisten 
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Playlister - Rediger 

Du kan fjerne medier fra playlisten ved 
at trykke på den røde krys til højre.  
Du kan tilføje flere billeder ved at 
trykke på ”søg” og gentag proceduren. 
 
Du kan ændre rækkefølgen at 
medierne ved at tage fat i dem med 
musen og flytte dem,  der hvor de skal 
være. 
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3. Bookinger 
• En booking bestemmer på hvilke skærme/felter en playliste skal vises og i hvilket tidsrum. 
• Dine playlister kan således sættes til afspilning på et givent tidspunkt i døgnet ved enten en enkelt skærm/felt eller på en hel 

gruppe af skærme/felter. 
• Med 5 prioriterings niveauer kan du opnå en høj fleksibilitet i planlægning af dine visninger. 
• I et givet tidsrum er den eller de playlister med den højeste prioritet de eneste der bliver vist.  
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Opret en booking 
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Klik på ”Bookinger” i menuen til 
venstre og på ”Opret ny” knap 
øverst til højre. 
 
Vælg playliste (tryk på pilen). 
 
DEFINER TIDSRUMMET 
Angive start tid og slut tid. Hvis det 
er noget der skal altid vises kan du 
evt. lade begge felter stå tømme. 
 
I eksemplet ser du en booking der 
starter kl.07:00 og slutter kl.22:00 
og som gentages i hverdagene, 
indtil den 8. april 2020. 
  
ANGIV HVOR DEN SKAL VISES 
Sæt flueben i den kanal eller 
kanaler  (felt) hvor playlisten skal 
vises.  



Bookinger – Dags oversigt 
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I dags oversigt kan du se hvordan 
dine bookinger ser ud for hver dag. 
Den viser altid dags dato, når du 
trykker på bookinger i menuen til 
venstre.  
Vælg dato i feltet ”Dato”. Tryk på 
den grønne knap for at få en 
kalender frem. 
 
Playlisten ”Beskeder fra 
hovedkontor” er booket fra kl.7:00 
til kl.22:00 i højre siden af skærmen. 
Du kan se eller laver rettelser i 
bookingen ved at klikke på den 
grønne linje. 



Bookinger – Måneds oversigt 
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Tryk på ”Måned view” (i højre 
siden) og så skifter overblik billedet 
til at vise en måned ad gangen. 
Vælg måned ved at trykke på pilene 
til venstre og højre for feltet. 
 
Talerne i toppen er dage i måneden. 
Weekenderne er markeret med rød. 
 
Kør musen over de farvede områder 
for at se til hvilke felter playlisten er 
booket. 
 
Klik på ”Dag view” hvis du ønsker at 
kom tilbage til dag oversigten. 
 
Hvid du ikke kan finde en booking, 
tryk på ”liste” som er en oversigt 
over ALLE dine bookinger . 



Vis medier på dine skærme med Ondisplay 

• Upload dine medier til mediekartoteket eller opret et 
infoboard i Ondisplay 

• Put medierne i en playliste  
• Book playlisten til de relevante skærme eller felter i 

det ønskede tidsrum.  
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Skriv nyheder i lysavisen 
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Med en lysavis kan du hurtigt skrive 
og vise beskeder på skærmen. 
 
Tryk på ”Nyhedskanaler” i menuen 
til venstre. Her får en oversigt over 
dine lysaviser, hvis du skulle have 
flere. 
 
Vælg den du gerne vil skrive i, ved at 
trykke på blyanten til højre. 
 
Vi vælger her ”Ondisplay Demo 
Lysavis”. 



Skriv nyheder i lysavisen 

28 

Som du kan se er der kun skrevet en 
linje i  ”Ondisplay Demo Lysavis”. 
 
Du kan rette eller slette denne linje 
ved at trykke på blyanten eller det 
røde krys. 
 
Tryk for ”Opret ny” for at skrive en 
ny linje. 



Skriv nyheder i lysavisen 
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Du kan skrive dit budskab i feltet. 
Tryk på ”Gem” og efter et par 
minutter kan det ses på dine 
skærme. 
 
Du kan evt. starte hver linje med * 
eller et andet symbol for at gøre det 
tydeligt at det drejer sig om 
forskellige budskaber. 



Flere muligheder i Ondisplay 

• Design af egne infoboards  
• Ny skærmopsætning 
• Mini-player 
• Produktion af spots 
• Personale info 
• Integration med andre systemer (Rejseplanen, TV2 News, skoleintra osv.) 
• Udendørs skærme 
• Digital reception 
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Informationer og kontaktoplysninger 
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• Ring til Ondisplay på 70 26 56 17 
  
• Online vejledning på  
http://ondisplay.dk/p/support/videovejledninger-i-gang-med-ondisplay 
 
• Kontakt Paco Pimentel på 27 52 48 14 eller paco@ondisplay.dk 
 
• Kontakt Malene Eilers på 22 79 96 17 eller malene@ondisplay.dk 
 

•Følg os på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ondisplay  
 

•Følg os på Facebook: www.facebook.com/ondisplaydk 
 
 

Tak for i dag!  
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