GUIDE
Log på Servisto Studio
1

Klik på følgende link: https://app.servisto.dk/
- Linket virker når du bruger: Google Chrome og Safari (Chrome anbefales)

2

Log på via din e-mail og adgangskode, som du har modtaget.
(Kontakt Servisto hvis du har glemt e-mail eller kode)

VIGTIG INFO
Upload IKKE grafik i for høj opløsning - det kan
give problemer når det vises på skærmen.
Den rette opløsning finder du i fremsendte
grafikguide.

Servisto Studio
Se forklaring af programmets funktioner på næste side!
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GUIDE
Programmets funktioner
1

Klik på “tilføj billede”, for at uploade dit slide/design.
(Der kan uploades i .jpg .png og gif filer)
Der kan ikke uploades videofiler, men du kan konverterer dine videofiler
om til gif filer.

2

Her kan du indstille hvor længe dit slide/design skal vises på skærmen.
T = Timer
M = Minutter
S = Sekunder
MS = Millisekunder

3

Her kan du ændre på placeringen af dit slide/design

4

Hvis du ønsker at et slide skal starte på et bestemt tidspunkt,
benyttes “Specifik starttidspunkt“. Når feltet er blåt, som på ovenstående
billede, er det aktiveret.
Angiv nu starttidspunktet - og slidet vil nu først blive aktiveret og vist på
skærmen, på dette tidspunkt. Du kan også angive hvornår slidet skal
slutte.

5

Interval bruges til at angive om et slide KUN skal vises på bestemte
tidspunkter.
Eksempel: Et slide med morgentilbud - det skal kun vises om morgenen
- så angiver man fx intervallet 07:00 til 10:00.
Interval kan også bruges man ønsker “sort skærm” om natten.
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6

Makøren “aktiv/inaktiv“ angiver om dit slide vil blive vist på skærmen på
nuværende tidspunkt.

7

Hvis du benytter funtionen “tilføj loop“, vil skærmen skiftevis vise de
billeder, som er tilføjet til dette slide/loop.
Denne funktion er gavnlig hvis der er flere annoncører på skærmen, og
hver annoncør kun har ét slide, men gerne vil have vist flere billeder.

8

Hvis man ønsker at slette et billede fra en slide - så kan man trykke her.

9

Hvis man ønsker at slette hele slidet - så kan man trykke her.

10

Såfremt du har adgang til flere kampagner (på flere skærme) kan du
navigere i de forskellige kampagner her.
Husk at gemme når du er færdig med at opsætte dine slide!

GUIDE
Funktioner nederst på siden
Nederst på siden vises fire knapper.
“Tilføj slide“ vil tilføje flere slides til kampagnen.
“Gem ændringer“ vil gemme. Ønsker man ikke at gemme ændringer, kan
man vælge “Annuller”. BEMÆRK! - har man flere kampagner skal man
trykke “Gem ændringer” FØR man går videre til næste kampagne
- ellers vil ændringerne ikke blive gemt.
“Præsentation“ vil vise den aktuelle kampange, som den vil vises på
storskærmen. Ændringerne skal være gemt før de kan blive vist i
“Præsentation“
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Eksempel med Loop-funktionen
Eksemplet nedenunder, viser et slide hvor der er valgt “tilføj loop”,
hvorefter der vises endnu et felt, hvor der kan tilføjes et billede.
Alle felter skal være fyldt ud på slidet, før slidet “aktiveres” og den røde
boks i øvre venstre hjørne bliver “aktiv”.

