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Förutsättningar för användande av SSC-funktionen i Cisco 
StadiumVision Director

Innan du använder SSC-funktionen ska du försäkra dig om att följande krav uppfylls:

• Du har arbetat med Cisco StadiumVision Director-administratören och innehållsförvaltaren på din 
anläggning för att diskutera dina innehålls- och kategoribehov samt för att identifiera de platser där 
du vill publicera innehåll.

• Du vet hur du vill styra presentationen av albuminnehåll och administratören har konfigurerat Cisco 
StadiumVision Director-servern och -enheterna i enlighet med detta.
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• Om anläggningen planerar att använda skript för att styra visning av albuminnehåll ska du försäkra 
dig om att du vet vilka passande kategorier som ska tilldelas dina album och att administratören 
konfigurerat eventuella ytterligare kategorier i Cisco StadiumVision Director-registret innan du 
publicerar.

• Administratören har skapat ett SSC-användarkonto med behöriga sviter och TV-apparater samt har 
aktiverat kontot.

Begränsningar för användning av SSC-funktionen i Cisco 
StadiumVision Director

Före konfiguration av innehåll för SSC ska du beakta följande begränsningar:

• För att styra visning av ett album med hjälp av skript måste albumet tilldelas en kategori.

• Endast ett album per albumkategori uppsatt vid samma DMP kan startas på denna DMP med hjälp 
av ett händelseskript. 

          Viktigt Om samma kategori används för flera album i SSC för en viss plats startar ett händelseskript det aktiva 
album som ej utgått och vars egenskaper senast uppdaterats. Om flera användare tillämpar samma 
kategoridefinitioner och delar en DMP-plats måste du noggrant koordinera det album som ska vara 
aktivt och visas vid användning av händelseskript.

• Det finns ingen garanterad synkroniserad uppspelning mellan DMP:er för albumstyrning.

• Endast fullskärmsmallar 1920x1080 stöds för SSC-innehåll.

Anm. Om din bild är mindre är 1920x1080 kommer den inte att skalas till mallens storlek.

• Grafik som är mindre än mallens storlek skalas inte.

• Varje uppladdad fil får vara maximalt 2 GB.

• För att kunna spelas upp korrekt får ett album bara innehålla upp till 100 objekt. (I Cisco 
StadiumVision Director Version 3.0.0-247 är detta maxantal 70.)

Introduktion till SSC
SSC-funktionen i Cisco StadiumVision Director erbjuder ett sätt för företagsanvändare från olika 
funktionsområden vid en anläggning att oberoende ladda upp anpassat innehåll direkt till Cisco 
StadiumVision Director-servern och tilldela detta till sviter och enheter för senare presentation. 

SSC-funktionen erbjuder varje auktoriserad användare en portal där innehåll kan laddas upp och sparas 
i mappar som kallas album. Denna användarspecifika arbetsyta är det enda område i programvaran Cisco 
StadiumVision Director som individuella SSC-användare har tillgång till. Portalen innehåller endast det 
innehåll den enskilda användaren laddat upp och bara denna användare kan se innehållet.
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När en företagsanvändare laddat upp innehåll till ett album och konfigurerar albumets egenskaper måste 
SSC-användaren publicera albumet för att sätta upp innehållet i tilldelade DMP:er. Albumet kan endast 
visas på de TV-apparater som användaren är behörig för och har valt. När ett album satts upp korrekt 
och tilldelats en kategori kan en händelseoperatör köra ett skript för att visa albumets innehåll på de 
tilldelade TV-apparaterna inom den aktuella kategorin. Alternativt kan en svit-användare styra visningen 
av innehållet på en TV genom att använda en IP-telefon som konfigurerats för on-demand 
innehållstjänster. 

OBS! Om du vill styra visningen av SSC-albums innehåll på en TV med hjälp av andra enheter kan du kontakta 
din Cisco Systems-representant för att skaffa gränssnittet User Control Application Programming 
Interface (API) som är tillgängligt genom särskilda avtal.

Figur 1 ger en överblick över de olika SSC-rollerna och -uppgifterna. För att stödja och använda 
SSC-funktionen måste en administratör först konfigurera Cisco StadiumVision Director-servern. 
Ytterligare konfiguration krävs endast då miljön ändras för att lägga till eller ändra användarkonton, 
enheter eller kategorier.

Figur 1 Överblick över SSC-roller

Sätt att använda SSC
Denna sektion beskriver några av de sätt du kan använda SSC for särskilda affärsfunktioner vid din 
anläggning:

• Back-officeadministratör – Visa en viss sponsors logotyp under möten med dem.

• Tränare – Skapa och visa scheman över träningspass i omklädningsrummet.

• Koncession– Uppdatera statiska menytavlor.

• Personalresurser – Tillkännage månadens medarbetare.

• Säkerhetskontor – Visa meddelanden om borttappade barn.



 

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director
  Använda SSC-funktionen i Cisco StadiumVision Director

4
 

• Svitvärd – Visa personliga födelsedagsgratulationer.

• Svitförsäljning – Anpassa sviter till dess ägare.

• Lagbutik – Skapa och visa butikskampanjer.

Använda SSC-funktionen i Cisco StadiumVision Director
Detta avsnitt beskriver följande:

• Logga in i SSC-portalen, sidan 4

• Ladda upp innehåll till ett SSC-album, sidan 5

• Ta bort innehåll från ett SSC-album, sidan 10

• Inställning av egenskaper för SSC-album, sidan 11

• Publicera ett SSC-album, sidan 15

• Visa listan över behöriga TV-apparater, sidan 15

• Radera ett SSC-album, sidan 16

Logga in i SSC-portalen
Detta avsnitt beskriver hur du loggar in i SSC-portalen.

Förutsättningar

Innan du använder SSC-funktionen ska du försäkra dig om att följande krav uppfylls:

• Du har en flash-spelare och en webbläsarversion som stöds.  Mer information finns i 
versionsinformationen för din version av Cisco StadiumVision, på: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/prod_release_notes_list.html

• Du har följande information från din Cisco StadiumVision Director-administratör:

– Cisco StadiumVision Director-serverns IP-adress.

– Användarnamn och lösenord för ditt SSC-konto.

• Du är beredd att ange ett nytt lösenord för ditt användarnamn. (Detta behövs endast om 
administratören konfigurerat ditt konto så att byte av lösenord krävs vid första inloggningen.)

Uppgift

Gör så här för att logga in i SSC-portalen:

Steg 1 Öppna ett webbläsarfönster och skriv http://ipaddress:8080/StadiumVision/ i adressfältet (URL),

där ipaddress byts ut mot IP-adressen du fått av Cisco StadiumVision Director-administratören.

Steg 2 När Cisco StadiumVision Director-skärmen visas ska du skriva in din SSC-kontoinformation i fälten 
Användarnamn och Lösenord.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/prod_release_notes_list.html
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Steg 3 Klicka på Logga in.

Steg 4 Om det är första gången du loggar in och administratören har konfigurerat krav på byte av lösenord ska 
du ange ett nytt lösenord på följande sida:

a. Skriv lösenordet du fått av administratören i fältet Ange aktuellt lösenord.

b. Skriv in ett nytt lösenord i fältet Ange nytt lösenord, detta ersätter kontots ursprungliga lösenord.

c. Skriv in det nya lösenordet igen i fältet Ange nytt lösenord igen för att bekräfta att inmatningarna 
stämmer överens.

d. Klicka på Spara.

Steg 5 När resurserna laddats upp öppnas SSC-portalen.

Ladda upp innehåll till ett SSC-album
Detta avsnitt beskriver följande:

• Riktlinjer för att ladda upp innehåll, sidan 6

• Skapa ett nytt album, sidan 6

• Lägg till innehåll till ett befintligt album, sidan 7

• Volymöverföring av innehåll till nya album, sidan 9
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Riktlinjer för att ladda upp innehåll

Beakta följande riktlinjer vid överföring av innehåll till ett SSC-album:

• SSC-album har stöd för följande filtyper:

– Bilder – .png, .jpg, .jpeg

– Video – .mpg, .mpeg, .m2t, .m2ts

Anm. Riktlinjer för att skapa innehåll för grafik- och videokomprimering finns i guiden 
”Referenshandbok för att skapa innehåll i Cisco StadiumVision Director” för din version.

• Ett album kan innehålla antingen bara bildfiler eller bara videofiler men inte en blandning av båda 
filtyperna.

• Varje album måste ha ett unikt namn för användaren. Däremot kan olika användare ha varsitt album 
med samma namn.

• När din uppladdning är klar visas albumomslaget med rosa bakgrund vilket indikerar att innehållet 
är klart att publiceras på TV-apparater.

Skapa ett nytt album

Ett SSC-album är en samling av en eller flera filer av samma typ i en SSC-användares arbetsyta. Ett 
SSC-album kan innehålla antingen bara bildfiler eller bara videofiler men inte en blandning av båda 
filtyperna. 

Gör så här för att skapa ett nytt album:

Steg 1 Klicka på Ladda upp i SSC-portalen.

Dialogrutan Importera album öppnas.

Steg 2 Kontrollera att alternativet Nytt album valts. 

Steg 3 I fältet Nytt album skriver du in ett namn för albumet.
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Steg 4 Välj typ av innehåll som du vill ladda upp i albumet: bilder eller video.

Steg 5 Klicka på Bläddra.

Dialogrutan Välj filer att ladda upp öppnas. Endast filtyper som stöds som motsvarar den typ av 
albuminnehåll du angett visas.

Steg 6 Navigera till den mapp där dina filer finns.

Steg 7 Välj en eller flera filer som motsvarar den albumtyp som du har valt.

Obs! Tryck på Ctrl och klicka på filnamnet för varje önskad fil för att markera flera filer.

Steg 8 Klicka på Öppna.

Dialogrutan Importera album öppnas och visar de filer du valt.

Steg 9 När du kontrollerat ditt val av filer i dialogrutan klickar du på Ladda upp.

Filerna börjar överföras och ett statusfält visas intill varje fil i dialogrutan Importera album.

Steg 10 (Valfritt) Klicka på Dölj för att stänga dialogrutan så att du kan utföra andra uppgifter medan filerna 
överförs.

Status för överföringen samt knappen Laddar upp. . . visas längst ned i SSC-portalen så att du kan 
kontrollera status för uppladdningen. Klicka på Laddar upp. . . för att åter öppna dialogrutan med 
filnamnen och se varje fils specifika överföringsstatus.

Lägg till innehåll till ett befintligt album

Gör så här för att lägga till innehåll till ett befintligt album:

Steg 1 Gör något av följande:

• Dubbelklicka på ett befintligt album i SSC-portalen för att öppna det. Klicka på Ladda upp.

• I SSC-portalen klickar du på det album du vill redigera och klickar sedan på Ladda upp.

Dialogrutan Importera album öppnas.

– Välj alternativet Lägg till i befintligt album. Det valda albumets namn visas.
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Om du vill välja ett annat album ska du klicka på pilen i rullgardinsfönstret för att visa namnen 
på dina befintliga album. Välj det album som du vill uppdatera.

– Klicka på Bläddra.

Dialogrutan Välj filer att ladda upp öppnas. Endast filtyper som stöds som motsvarar den typ av 
albuminnehåll du angett visas.

Steg 2 Navigera till den mapp där dina filer finns.

Steg 3 Välj en eller flera filer som motsvarar den albumtyp du valt.

Obs! Tryck på Ctrl och klicka på filnamnet för varje önskad fil för att markera flera filer.

Steg 4 Klicka på Öppna.

De valda filerna börjar överföras till det nya album du skapat.

Steg 5 När du kontrollerat ditt val av filer i dialogrutan ska du klicka på Ladda upp.

Filerna börjar överföras och ett statusfält visas intill varje fil i dialogrutan Importera album.

Steg 6 (Valfritt) Klicka på Dölj för att stänga dialogrutan så att du kan utföra andra uppgifter medan filerna 
överförs.

Status för överföringen samt knappen Laddar upp. . . visas längst ned i SSC-portalen så att du kan 
kontrollera status för uppladdningen. Klicka på Laddar upp. . . för att åter öppna dialogrutan med 
filnamnen och se varje fils specifika överföringsstatus.
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Volymöverföring av innehåll till nya album

Du kan ladda upp många fler samtidigt till flera nya album, samt även ange albumegenskaper, genom att 
använda en tabbavgränsad unicode-textfil för att ange filnamn och egenskaper för albumen. 

När du förbereder en volymöverföring ska du försäkra dig om att du har textfilen såväl som alla de bild- 
och videofiler som anges i textfilen sparade i samma mapp för att överföringen ska fungera. 

Kontakta din administratör för att få exempel på en TSV-fil. För mer information om kraven för posterna 
i textfilen ska du samarbeta med din administratör och konsultera avsnittet ”Redigera en TSV-fil” i 
administratörens Konfigurationshandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director. 

Gör följande för att volymöverföra innehåll till ett nytt album:

Steg 1 Klicka på Ladda upp i SSC-portalen.

Dialogrutan Importera album öppnas.

Steg 2 Markera alternativet Album med en .tsv-mappningsfil.

Steg 3 Klicka på Bläddra.

Dialogrutan Välj filer att ladda upp öppnas.

Steg 4 Navigera till den mapp där alla dina filer finns.

Steg 5 Markera önskad TSV-textfil samt alla de bild- och videofiler som anges i TSV-filen.

Obs! Tryck på Ctrl och klicka på filnamnet för varje önskad fil för att markera flera filer.
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Steg 6 Klicka på Öppna.

Steg 7 Fönstret Verifiering av albumimport visas. Gör något av följande:

• Om fel upptäcks ska du granska felen och klicka på Avbryt. 

Du återförs till SSC-portalen. Korrigera de upptäckta felen eller samarbeta med din administratör 
för att lösa eventuella återstående problem och gör ett nytt försök att ladda upp filerna.

• Om inga fel upptäcks ska du kontrollera att filen innehåller det du vill ladda upp till SSC och klicka 
på Ladda upp.

Ta bort innehåll från ett SSC-album

Gör så här för att ta bort innehåll från ett SSC-album:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2 Välj ett eller flera objekt i albumet att radera.

Ett albumobjekts kantlinje markeras då det valts.

Obs! Tryck på Ctrl och klicka på objektsnamnet för varje önskat objekt för att markera flera filer.

Steg 3 Klicka på Radera.

En meddelanderuta öppnas där du kan bekräfta att du vill ta bort de markerade objekten.

Steg 4 Klicka på Ja för att fortsätta.

De markerade objekten raderas.
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Inställning av egenskaper för SSC-album

OBS! Du kan ändra egenskaper för ett album som redan publicerats och satts upp på en DMP utan att åter 
publicera albumet. 

Detta avsnitt beskriver följande:

• Standarder för albumegenskaper, sidan 11

• Aktivera och inaktivera ett album, sidan 12

• Ställa in hur ett album presenteras, sidan 12

• Tilldela ett album en kategori, sidan 13

• Ange utgångsdatum då albuminnehåll automatiskt ska tas bort från en plats, sidan 14

• Klassificera ett album som favorit, sidan 14

• Ange de sviter och TV-apparater där ett album ska vara tillgängligt för visning, sidan 14

Standarder för albumegenskaper

Tabell 1 innehåller information om inställda standardegenskaper för SSC-album.

Tabell 1 Standardegenskaper för SSC-album

Egenskap Standardvärde/-beteende

Aktiv? Ja. Spelning av albumet tillåts då det publicerats.

Visa kontroll Manuellt. Albumets innehåll måste spelas framåt manuellt med hjälp av en 
lokal kontrollenhet.

Loop i slutet Nej. Uppspelningen av albumets innehåll startas inte om automatiskt då 
slutet av albumet nås.

Blanda Nej. Albumets innehåll visas i den ordning objekten befinner sig i albumet.

Kategori Ingen vald. Skriptstyrning av albumet kommer inte att vara möjligt.

Utgår? Aldrig. Albumets innehåll kommer inte att automatiskt raderas från DMP.

Favorit? Nej. Albumet kommer inte att visas först på IP-telefonen eller under fliken 
Favorit i din arbetsyta i SSC-portalen. 

Auktoriserade 
TV-apparater

Albumet visas på alla behöriga TV-apparater för detta SSC-konto.
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Aktivera och inaktivera ett album

Nya album är automatiskt aktiverade så att de är valbara för visning på en TV så snart de publicerats. Ett 
album kan inaktiveras om du vill kunna ladda upp albuminnehåll men förhindra att det visas på någon TV. 

Denna funktion gör det möjligt att sätta upp innehåll som inte ännu är redo att visas genom att inaktivera 
det. Efter det att albumet publicerats kan du gå tillbaka och aktivera det uppsatta albumet för att tillåta 
att det spelas upp utan att behöva publicera det igen. 

Gör så här för att aktivera ett album:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumets information visas inklusive albumegenskaper och ingående objekt.

Steg 2 Under Aktiv? markerar du kryssrutan Ja.

Steg 3 Klicka på Spara.

Gör så här för att inaktivera ett album:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2 Under Aktiv? avmarkerar du kryssrutan Ja.

Steg 3 Klicka på Spara.

Ställa in hur ett album presenteras

Du kan ställa in ett album för manuell kontroll av presentation, vilket innebär att du manuellt styr 
visningen av albumets objekt på en TV med hjälp av en lokal kontrollenhet som till exempel en 
IP-telefon. Detta är standard.

Alternativt kan du konfigurera ditt album så att det startar och flyttar fram till nästa objekt automatiskt 
efter ett angivet antal sekunder. Om du konfigurerar ett album för automatisk framflyttning kan du också 
ange om albumet ska loopa eller blanda objekt vid uppspelning.

OBS! Om du ställt in styrning av uppspelning med hjälp av automatisk framflyttning och med alternativen loop 
och/eller blanda, och sedan ändrar till manuell styrning av visningen av samma album kommer 
alternativen loop och/eller bland att fortsätta tillämpas när albumet spelas upp manuellt.

Gör så här för att ställa in ett album för manuell styrning av presentation:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2 Under Visa kontroll väljer du Manuell.

Steg 3 Klicka på Spara.
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Gör så här för att ställa in ett album för automatisk styrning av presentation:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2  Under Visa kontroll väljer du Automatisk framflyttning.

Steg 3 I rutan varje n sekunder skriver du in en siffra mellan 1 och 999. Standardvärdet är 3.

Albumet flyttar automatiskt fram till nästa objekt i dess innehåll efter det angivna antalet sekunder.

Steg 4 Markera kryssrutan Loop i slutet för att automatiskt starta om albumet när det är slut. Detta är standard.

Steg 5 Markera kryssrutan Blanda för att visa de ingående objekten i slumpmässig ordning.

Steg 6 Klicka på Spara.

Tilldela ett album en kategori

En SSC-kategori är en etikett du kan tilldela ett album för att abstrahera dess innehåll och identifiera 
dess syfte, för att senare kunna anges i ett skript som skapas av en administratör eller innehållsansvarig 
utan att skriptförfattaren behöver känna till specifika namn eller innehåll i dina album. Detta gör att du 
kan kvalificera innehållet samt etikettera det och att en innehållsansvarig lätt kan hantera ett stort antal 
album bara genom att ange ett kategorinamn när denne skapar ett skript. 

Var försiktig Om samma kategori används för flera album i SSC för en viss plats används det aktiva album som ej 
utgått och vars egenskaper senast uppdaterats. Om flera användare tillämpar samma kategoridefinitioner 
och delar en DMP-plats måste du noggrant koordinera det album som ska vara aktivt och visas.

I Cisco StadiumVision Director-registret finns följande standardkategorier:

• Välkommen

• Märkeslojalitet

• Efter matchen

Om du vill ge stöd för ytterligare kategorier måste en administratör definiera dem i reglagepanelen innan 
de kan användas i SSC-funktionen.

Gör så här för att tilldela ett album en kategori:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2 I rullgardinsfönstret klicka på pilen för att visa kategorinamnen och välj den kategori du vill tilldela ditt 
album.

Steg 3 Klicka på Spara.
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Ange utgångsdatum då albuminnehåll automatiskt ska tas bort från en plats

Du kan ange datum och tid (baserat på servertiden) när ett albums innehåll kan tas bort automatiskt från 
en DMP och därmed inte längre kan spelas upp. Denna funktion tillåter dig att spara lagringsutrymme i 
en DMP genom att ta bort gammalt innehåll när det inte längre behövs. Standardinställningen är 
Aldrig—albuminnehållet utgår aldrig. 

Gör så här för att ange utgångsdatum och -tid för ett albums innehåll:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2 Välj datum.

Kalender- och tidsalternativ visas.

Steg 3 Välj datumrutan eller kalenderikonen för att öppna en kalender. Navigera till och välj det datum då du 
vill att innehållet ska tas bort eller sluta vara tillämpligt.

Steg 4 I timrutan (till vänster), välj eller skriv in timmen (1–12).

Steg 5 I minutrutan (till höger), välj eller skriv in minuter (0 - 55 i 5-minutersintervall).

Steg 6 Välj AM eller PM.

Steg 7 Klicka på Spara.

Klassificera ett album som favorit

När du klassificerar ett album som favorit kommer albumet att listas först (i alfabetisk ordning) i din 
IP-telefon och visas under fliken Favorit i din arbetsyta i SSC för att underlätta att hitta den. Det kommer 
också att finnas tillgängligt under fliken Visa alla. 

Gör så här för att klassificera ett album som favorit:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2 Under Favorit? i rullgardinsfönstret klickar du på pilen för att visa och välja Ja.

Steg 3 Klicka på Spara.

Ange de sviter och TV-apparater där ett album ska vara tillgängligt för visning

Du kan endast publicera innehåll för visning i de sviter och på de TV-apparater som är auktoriserade för 
ditt användarkonto. En Cisco StadiumVision Director-administratör anger dessa auktoriserade platser 
när ett SSC-användarkonto skapas och de väljs från en lista med tillgängliga sviter och TV-apparater som 
redan finns konfigurerade i servern. 

Som standard tilldelar ditt konto dina album till alla sviter och TV-apparater som auktoriserats för ditt 
konto. Om administratören konfigurerat alternativet ”Ladda upp till enskilda TV-apparater” för ditt 
användarkonto kan du ange att ett album ska publiceras på ett undergrupp av dessa TV-apparater.
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OBS! Denna åtgärd är bara tillgänglig för SSC-konton som konfigurerat för uppladdning till enskilda 
TV-apparater.

Gör så här för att ange de sviter och TV-apparater där ett album ska vara tillgängligt för visning:

Steg 1 I SSC-portalen dubbelklickar du på det album du vill redigera.

Albumet öppnas och dess egenskaper samt innehåll visas.

Steg 2 Under Behöriga TV-apparater klickar du på Redigera.

En dialogruta öppnas och visar en lista över de sviter som tillåter tilldelning till dina album.

Steg 3 Gör så här för att ange enskilda sviter och TV-apparater som ska tilldelas ditt album:

• Markera kryssrutan intill svitens namn för att välja alla TV-apparater som definierats för en viss svit.

En bock visas i kryssrutan och sviten markeras när alla TV-apparater valts.

• För att välja en undergrupp av TV-apparater definierade för en viss svit klickar du på pilen för att 
visa listan över TV-apparater och markera kryssrutan intill varje specifik TV du vill ska tilldelas ditt 
album.

Steg 4 Klicka på OK.

Steg 5 Klicka på Spara.

Visa listan över behöriga TV-apparater

Gör så här för att visa listan över behöriga TV-apparater:

Steg 1 I SSC-portalen klickar du på Visa mina TV-apparater.

En dialogruta öppnas som visar listan över behöriga sviter.

Steg 2 Klicka på pilen intill svitens namn för att visa hela listan över TV-apparater på den specifika platsen för 
att visa alla behöriga TV-apparater på platsen.

Steg 3 Klicka på Stäng.

Publicera ett SSC-album
Du måste publicera ett album från din arbetsyta i SSC-portalen för att sätta upp innehållet på en DMP 
och göra det tillgängligt för visning på en TV eller annan enhet. Om du inte inaktiverar det visas ett 
informationsmeddelande överst i fönstret för att påminna om att ett album måste publiceras efter 
uppdatering.

SSC-album är färgkodade för att indikera dess publiceringsstatus:

• Rosa – När ett albums bakgrund är rosa gäller ett av följande:

– Albumet har inte publicerats efter en uppdatering av innehållet. Ett meddelande visas i 
användargränssnittet i detta fall.
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Anm. Du kan behöva klicka på uppdateringsikonen för att aktivera knappen Publicera.

– Albumet har inte tilldelats till någon behörig TV.

– Albumet har misslyckats i uppsättning på en eller flera DMP:er för behöriga TV-apparater. 

Anm. Kontakta din Cisco StadiumVision-administratör för att felsöka problem med uppsättning 
på DMP.

• Grön – Albumet har publicerats och innehållet har satts upp korrekt på DMP:er och är tillgängligt 
för visning.

Gör så här för att publicera ett SSC-album:

Steg 1 Ett albums kantlinje markeras då det valts.

Obs! Tryck på Ctrl och klicka på albumnamnet för varje önskat album för att markera flera album.

Steg 2 Klicka på Publicera.

Ett blått statusfält som illustrerar processen visas för albumet tills publiceringen slutförts. Ett albums 
bakgrund ändras till grön när albumet satts upp korrekt på alla DMP:er.

Radera ett SSC-album 

Gör så här för att radera ett SSC-album:

Steg 1 I SSC-portalen, välj ett eller flera album du vill ta bort.

Ett albums kantlinje markeras då det valts.

Obs! Tryck på Ctrl och klicka på albumnamnet för varje önskat album för att markera flera album.

Steg 2 Klicka på Radera.

Steg 3 Klicka på Ja i meddelanderutan som visas för att bekräfta att du vill radera det valda albumet.
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Hur du visar SSC-albums innehåll på en TV
Det finns två standardsätt att styra visning av SSC-albums innehåll på en TV i Cisco StadiumVision 
Director:

• Använda ett händelseskript för att visa SSC-albums innehåll, sidan 17 

• Använda IP-telefon för att visa SSC-albums innehåll, sidan 17

Använda ett händelseskript för att visa SSC-albums innehåll 
En administratör eller innehållsansvarig kan konfigurera ett skript för att styra visningen av ditt 
SSC-albums innehåll på flera TV-apparater, med följande riktlinjer:

• Du måste tilldela det album som ska konfigureras i skriptet rätt kategori och albumet måste vara 
aktiverat samt får ej ha utgått.

• Du bör ställa in styrning av visningen med automatisk framflyttning så att ditt album automatiskt 
kan spelas upp när skriptet startas. I annat fall måste du manuellt starta albumet.

• Du måste publicera ditt album och kontrollera att det satts upp korrekt (albumets bakgrund är grön).

• Endast ett album per TV-plats kan startas med ett enskilt händelseskript.

          Viktigt Om samma kategori används för flera album i SSC för en viss plats startar ett händelseskript det aktiva 
album som ej utgått och vars egenskaper senast uppdaterats. Om flera användare tillämpar samma 
kategoridefinitioner och delar en DMP-plats måste du noggrant koordinera det album som ska vara 
aktivt och visas vid användning av händelseskript.

Information om hur en administratör eller innehållsansvarig bör konfigurera ett händelseskript för 
styrning av SSC-album finns i Konfigurationshandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision 
Director, version 3.0.

Använda IP-telefon för att visa SSC-albums innehåll
Försäkra dig om att följande krav uppfylls innan du använder en IP-telefon för att styra visning av 
albuminnehåll:

• Du har publicerat albumet korrekt för avsedd svit och TV.

• IP-telefonen har konfigurerats av en administratör för en servicetyp som stöder on-demandtjänster 
i Cisco StadiumVision Director.

Detta avsnitt beskriver följande:

• Starta visning av ett SSC-albums innehåll, sidan 18

• Ställa in ett albumobjekts varaktighet på skärmen, sidan 19

• Stoppa en albumpresentation, sidan 20

• Starta en albumpresentation medan ett annat album spelas upp på TV-apparaten, sidan 21

http://www.cisco.com/en/US/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/software/configuration/guide/SV_Director_SSC_config.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/software/configuration/guide/SV_Director_SSC_config.html
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Starta visning av ett SSC-albums innehåll 

OBS! Om du vill styra visningen av SSC-albums innehåll på en TV med hjälp av andra enheter kan du kontakta 
din Cisco Systems-representant för att skaffa gränssnittet User Control API som är tillgängligt genom 
särskilda avtal.

Gör så här för att använda en IP-telefon för att visa albuminnehåll på en TV:

Steg 1 På IP-telefonens startpanel pekar du på Albumstyrning.

Steg 2 På skärmen Välj visning pekar du på skärmen för att välja enskilda TV-apparater eller pekar på Alla för 
att välja alla TV-apparater för visning av albuminnehållet.

Steg 3 På skärmen Välj album pekar du på skärmen för att välja det album vars innehåll du vill visa.
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Steg 4 Peka på styrknapparna för presentation för att manuellt starta, pausa eller flytta framåt och bakåt i 
innehållet.

• Peka på knappen Spela upp för att starta presentationen av albumet.

• Peka på Paus-knappen för att tillfälligt avbryta presentationen av ditt album.

Anm. Paus-knappen är bara tillgänglig för album som inte innehåller video.

• Använd knapparna Föreg (flyttar bakåt till föregående albumobjekt) och Nästa (flyttar framåt till 
nästa albumobjekt) för att manuellt ändra det innehåll som visas.

Ställa in ett albumobjekts varaktighet på skärmen

Om du visar ett bildalbum (ej video) som publicerats med skärmkontrollen för automatisk framflyttning 
i SSC kan du ändra tiden varje objekt visas på din TV genom att använda den programstyrda knappen 
Varaktighet på IP-telefonen. Standardvärdet är 3 sekunder.

OBS! Denna inställning motsvarar egenskapen ”automatisk framflyttning varje n sekunder” för ett album i 
SSC-portalen. 
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Gör så här för att ställa in hur länge ett albumobjekt visas:

Steg 1 När skärmen Presentationsstyrning visas väljer du den programstyrda knappen Varaktighet längst ned 
på IP-telefonens skärm.

Steg 2 När skärmen Ange varaktighet visas använder du telefonens knappsats för att ange varaktighet som antal 
sekunder.

Om du till exempel vill att ett albums objekt ska visas 10 sekunder innan nästa objekt följer trycker du 
1 och 0 på telefonens knappsats.

Anm. Använd knappen << för att radera en felaktig tangentinmatning.

Steg 3 Välj den programstyrda knappen Ok.

Stoppa en albumpresentation

Gör så här för att stoppa en albumpresentation:

Steg 1 När skärmen Presentationsstyrning visas väljer du den programstyrda knappen Avsluta längst ned på 
IP-telefonens skärm.

Steg 2 Peka på Ja i meddelandet som öppnas för att bekräfta att presentationen ska avslutas.

Presentationen stoppas på TV-apparaten och du återförs till IP-telefonens startskärm.
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Starta en albumpresentation medan ett annat album spelas upp på TV-apparaten

Om du startar ett nytt album medan ett annat album spelas upp på den valda TV-apparaten visas följande 
skärm:

• Peka på Ny för att starta en ny presentation. Följande meddelande visas på skärmen:

Peka på Ja för att avsluta den aktuella presentationen eller peka på Avbryt för att återvända till 
skärmen Ny/Fortsätt.

• Peka på Fortsätt för att fortsätta med den pågående presentationen.

• Peka på Avsluta ALLA för att stoppa alla presentationer.

Ett meddelande öppnas där du kan bekräfta att du vill avsluta alla presentationer och återföra all 
visning på TV till det normala innehållet. Peka på Ja.
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Funktionsinformation för SSC 
Tabell 2 visar versionshistorik för denna funktion.

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken som ägs av Cisco och/eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns 

på webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredjepartsvarumärken tillhör sina respektive ägare. Användningen av ordet ”partner” avser inte en 

partnerrelation mellan Cisco och något annat företag. (1110R)

Alla IP-adresser och telefonnummer som används i detta dokument är inte avsedda att vara verkliga adresser och telefonnummer. Alla exempel, 

kommandovisningsutdata, nätverkstopologidiagram och andra figurer som ingår i dokumentet visas endast i illustrativt syfte. All användning av 

faktiska IP-adresser eller telefonnummer i illustrativa material är oavsiktlig och endast en tillfällighet. 
© 2012 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

Tabell 2 Funktionsinformation för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director 

Datum Versioner Funktionsinformation

den 16 augusti 2012 Version 3.0.0-333 Följande ändringar har gjorts:

• Lagt till en anmärkning för SSC-användare att 
kontakta sin Cisco StadiumVision 
Director-administratör om ett album ej kan sättas 
upp på DMP:er.

• Uppdaterat information i flera avsnitt i avsnittet 
”Använda IP-telefon för att visa SSC-albums 
innehåll” på sidan 17.

den 2 augusti 2012 Version 3.0.0-333 Uppdaterat dokumentet för revidering eller slopande av 
restriktioner.

den 29 maj 2012 Version 3.0.0-247 Första version av funktionen.

http://www.cisco.com/go/trademarks
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