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Hoe log ik in
Je gaat met je browser Internet Explorer naar www.restofrit-prijslijsten.be. Daar log je in met je
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord die je hebt gekregen van je groothandel.

Van start gaan

Na het inloggen komt je automatisch terecht in de webpagina “OVERZICHT”.

Afhankelijk van het aantal fysische beeldschermen die je hebt aangeschaft, zul je hier 2
schermen per beeldscherm zien staan. Het voorbeeld hierboven is dus voor een installatie
met 2 beeldschermen. Scherm 1A en 1B zullen afwisselend (om de 20 seconden) getoond
worden op je meeste linkse beeldscherm. Schermen 2A en 2 B worden getoond op het 2de
beeldscherm, enzovoort … Wanneer je voor de eerste keer inlogt zullen 1A, 1B, … nog leeg
zijn.
Het is ook vanuit deze OVERZICHT pagina dat je kunt klikken op de link PUBLICEREN.
Hiermee verstuur je de daaronder getoonde schermen effectief naar de beeldschermen in je
etablissement.

Beginnen met het aanmaken van je prijslijst
Klik in de OVERZICHT pagina op een scherm of bovenaan in de menubalk op A1, 1B, 2A… om
naar dat scherm te gaan. Je kies bijvoorbeeld voor scherm 1A:

Hier voeg je de teksten van je prijslijsten toe. Wanneer je dit nog niet hebt gedaan, zal het
scherm in eerste instantie leeg zijn. Je logo en de naam zullen altijd aanwezig zijn. Deze kun je
niet zelf wijzigen.
Om een scherm te wijzigen, kun je op 3 plaatsen klikken:
1. Op de achtergrond
2. Binnen een kader
3. Op een lijn
Wanneer het scherm nog leeg is kun je uiteraard alleen maar klikken op de achtergrond. Het
volgende dialoogvenster verschijnt:

Hier kies je de achtergrond die je wenst en je klikt op Aanpassen.

Hoe voeg ik een kader met titel toe
Klik terug op de achtergrond om het bovenstaande dialoogvenster te tonen. Klik nu op “Voeg
kader links/rechts toe”. Er verschijnt een leeg kader op het scherm:

Klik binnen dit kader. Het onderstaande dialoogvenster verschijnt:

Je heeft de titel in van dit kader. Je kunt de kleur kiezen en je kunt selecteren of de titel schijn
gezet wordt of niet. Klik op Aanpassen.

Hoe voeg ik lijnen tekst toe aan een kader
Je klikt binnen het (lege) kader om bovenstaand dialoogvenster opnieuw te tonen. Ditmaal kies
je voor “Voeg lijnen toe”. Het onderstaande dialoogvenster verschijnt:

Geef de tekst en de prijs in en vink de kleur aan. Klik vervolgens op “Aanpassen & toevoegen”
indien je direct nog een lijn wenst toe te voegen. Of klik op “Aanpassen & stoppen” om geen
nieuwe lijnen meer toe te voegen.

Kiezen welke advertenties je op je beeldschermen
wenst te zien verschijnen

Klik op het menu “ADVERTENTIES” om naar de advertentie pagina te gaan. Daar klik je op de
naam van de advertentie om deze rechts te tonen. Je vinkt de advertenties aan in de eerste
kolom.

Deze advertenties zullen om de 180s worden getoond op je beeldschermen. Dit van links naar
rechts.

Hoe verwijder ik of verplaats ik een kader
Je klikt binnen een kader en kiest voor “Verwijder deze kader.” De kader met al zijn inhoud
wordt verwijderd:

Je kan een kader verplaatsen door de desbetreffende actie te selecteren naast “Verplaats
kader” en op Aanpassen te klikken. Vergewis je ervan dat er plaats genoeg vrij is, naar waar je
het kader verplaatst!

Hoe verwijder of verplaats ik een lijn.
Je klik op een lijn en vervolgens op “Verwijder deze lijn” om de lijn voor goed te verwijderen:

Je kan een lijn verplaatsen door de desbetreffende actie te selecteren naast “Verplaats lijn” en
op Aanpassen te klikken.

Vergeet niet om te publiceren
Altijd klikken op de link PUBLICEREN in de OVERZICHT pagina om de wijzigingen aan je
schermen effectief door te sturen naar je fysische beeldschermen.

Vervolgens dien je uit te loggen (rechtsboven):

