EEN PRODUCT VAN DE KNLTB

Checklist Afhangbord Installatie
1. Werkende vaste internetverbinding (Kabel of ADSL met een vast IP adres).
2. UTP Netwerkkabel aanwezig, welke loopt van router/modem tot de locatie
waar het afhangsysteem geplaatst wordt
3. 2x 220V stroomaansluiting ten behoeve van het computersysteem en het
touchscreen
4. Login gegevens router/modem en login gegevens internetverbinding
5. Bevestigingsmateriaal ten behoeve van montage (schroeven, pluggen)
Belangrijk om verder te weten: Wij willen u erop wijzen dat de installatie van het
afhangbord alleen door kan gaan als u vóór de installatiedatum de reclamebanners*
geplaatst heeft op uw website. Als de banners niet geplaatst zijn, kan de installatie
dus helaas niet doorgaan. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt worden na
plaatsing van de banners.
* Door het plaatsen van deze reclamebanners kan het afhangbord tegen zeer lage
kosten aangeboden worden. Als u dit niet wilt, kunt u eventueel gebruik maken van
de reclamevrije versie van het afhangbord. Ook kunt u overstappen naar de gratis
websitemodule van het afhangbord.

Installatie en voorbereiding van het digitaal afhangbord
1: Algemene informatie
2: Afmetingen
3: Internetaansluiting
4: Bevestigen van het LCD Touchscreen
5: Installatie van het systeem
6: Instellen van de router
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1: Algemene informatie
Bij aankomst op de club zal de monteur beginnen met het voorbereiden van de
plaatsing van het computersysteem en het LCD Touchscreen. Van te voren kan de
club al bepalen waar deze komt en kan er bijvoorbeeld een kastje worden gemaakt
waar het computersysteem in komt te staan. Daarna wordt het LCD Touchscreen
aan de muur bevestigd. Het scherm kan maximaal op 2,5m van het
computersysteem geplaatst worden. Daarna wordt er naast het scherm een
kaartlezer bevestigd. Als laatste stap van de installatie wordt het digitaal afhangbord
door de monteur ingesteld en uitgetest.
2: Afmetingen
2.1 Afmetingen van de PC
Lengte: 32 cm
Breedte: 9.5 cm
Diepte: 40 cm
2.2 Afmetingen van het LCD Touchscreen
Lengte: 33 cm
Breedte: 40 cm
Diepte: 9.5 cm (inclusief ophangbeugel)
2.3 Afmetingen van de kaartlezer
Lengte: 16.5 cm
Breedte: 4.5 cm
Diepte: 4 cm
Voor toepassing zie www.afhangbord.nl
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3: Internetaansluiting. Op de club moet een ADSL verbinding zijn. Deze moet
binnen komen op een router van de club. Van te voren dient er door de club een UTP
kabel vanaf de router getrokken te worden. Deze kabel dient uit te komen op de plek
waar de computer van het afhangbord komt te staan.
4: Bevestigen van het LCD Touchscreen. Het LCD Touchscreen wordt tegen een
muur geplaatst. Hiervoor heeft de monteur een ophangbeugel bij zich. Voor het
plaatsen van de beugel dienen er door de vereniging zelf gaten geboord te worden in
de wand waarop het scherm bevestigd moet worden. Optioneel kan de monteur het
bevestigen verzorgen echter dit op eigen risico van de vereniging. Wanneer het een
ander type wand betreft dan steen, dient de vereniging zelf de benodigde pluggen en
schroeven te regelen.
5: Installatie van het systeem. Als de computer en touchscreen zijn geplaatst en
bevestigd, worden de kabels van het scherm met de computer verbonden. Totaal
lopen er 2 kabels van het scherm naar de computer (VGA, USB). Tevens wordt er
een USB kaartlezer geplaatst. Aan zowel het scherm als de pc zit een stroom kabel
van 1,5 meter. Houd hier rekening mee i.v.m. de benodigde stopcontacten en
eventuele verlengsnoeren. Onze monteur heeft geen verlengsnoeren bij zich.
6: Instellen van de router. Omdat hulp op afstand aangeboden wordt is het
noodzakelijk 2 poorten open te zetten in de router. Deze poorten worden alleen open
gezet voor het afhangbord. Als de router is beveiligd dient de club tijdens de
installatie een gebruikersnaam en wachtwoord van de router beschikbaar te hebben
en eventuele inloggegevens van de internetprovider.
7: Afwerking. De vereniging dient zelf zorg te dragen voor het afwerken van
bekabeling en/of het boren van gaten ten behoeve van de afwerking van het
systeem. De monteur plaatst alleen het systeem en zal er zorg voor dragen het
werkend op te leveren. Echter van belang is wel een werkende internetverbinding en
een beschikbare netwerkkabel.

