
	  
Handleiding	  

	  
In	  deze	  handleiding	  leggen	  we	  je	  stap	  voor	  stap	  uit	  hoe	  je	  tot	  een	  eigen	  presentatie	  met	  
tekst	  foto’s	  en	  video	  kan	  komen	  die	  je	  vervolgens	  kan	  afspelen	  op	  jouw	  TV.	  Deze	  
handleiding	  dient	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  How	  To	  video’s	  die	  je	  op	  www.MyQu.tv	  kan	  
vinden.	  	  
	  
Info	  vooraf	  
Belangrijk	  is	  te	  weten	  dat	  MyQu.tv	  bestaat	  uit	  2	  delen	  :	  Het	  MyQu.tv	  ontwerp	  platform	  
en	  de	  MyQu.tv	  player.	  Het	  ontwerp	  platform	  stelt	  je	  in	  staat	  je	  eigen	  presentatie	  te	  
bouwen	  zoals	  jij	  hem	  graag	  hebt.	  Hier	  bepaal	  jij	  welke	  teksten,	  foto’s	  en	  video’s	  er	  
getoond	  worden	  in	  jouw	  presentatie.	  De	  MyQu.tv	  player	  daarentegen	  vertaald	  wat	  jij	  
hebt	  ontworpen,	  maakt	  er	  een	  visuele	  presentatie	  van	  en	  speelt	  deze	  af.	  	  	  
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1.	  	  MyQu.tv	  Ontwerp	  platform	  
Aangezien	  we	  eerst	  een	  presentatie	  moeten	  maken	  alvorens	  we	  iets	  kunnen	  afspelen,	  
beginnen	  we	  bij	  het	  ontwerp	  van	  jouw	  eigen	  presentatie	  
Inloggen	  op	  het	  ontwerp	  platform	  kan	  je	  via	  de	  tab	  “LOGIN”	  op	  de	  website	  
www.MyQu.tv.	  Om	  in	  te	  loggen	  gebruik	  je	  de	  gegevens	  die	  je	  binnen	  de	  24	  uur	  hebt	  
ontvangen	  via	  mail.	  Eens	  ingelogd	  kan	  je	  makkelijk	  het	  wachtwoord	  van	  in	  de	  mail	  
aanpassen.	  

	  
Zorg	  ervoor	  dat	  je	  tijdens	  het	  maken	  van	  je	  ontwerp,	  steeds	  verbinding	  hebt	  met	  het	  
internet	  anders	  zal	  jouw	  presentatie	  niet	  opgeslagen	  worden.	  	  

1.1	  Account	  informatie	  
De	  account	  informatie	  pagina	  is	  de	  pagina	  met	  algemene	  vertrouwelijke	  informatie	  over	  
jou	  en	  je	  abonnement.	  Wijzigen	  kunnen	  hier	  bevestigd	  worden	  door	  onderaan	  op	  
“SAVE”	  te	  klikken.
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1.1.1	  Account	  login	  en	  account	  password	  
Account	  login:	  is	  de	  naam	  die	  je	  gebruikt	  om	  in	  te	  loggen	  zowel	  in	  het	  MyQu	  Ontwerp	  
platform	  als	  de	  MyQu	  player.	  	  Je	  Account	  login	  vertegenwoordigt	  je	  winkel	  naam.	  	  
Account	  Password:	  Hier	  kan	  je	  een	  nieuw	  wachtwoord	  opgeven.	  Je	  nieuwe	  wachtwoord	  
dien	  je	  ter	  controle	  twee	  keer	  in	  te	  geven	  bij	  Account	  Password	  en	  Account	  Password	  
Confirm.	  Ben	  je	  jouw	  wachtwoord	  vergeten	  ?	  Neem	  dan	  meteen	  contact	  op	  met	  
info@myqu.tv	  of	  bel	  naar	  0473/438685.	  	  	  
	  

	  
	  

1.1.2	  Display	  Name,	  Contact	  e-‐mail,	  Contact	  Phone	  1,	  Contact	  Phone	  2,	  Contact	  Address	  
	  
Deze	  gegevens	  zijn	  niet	  verplicht	  in	  te	  geven.	  	  
De	  betekenis	  van	  bovenstaande	  woorden:	  	  
Display	  name:	  Je	  persoonlijke	  naam	  
Contact	  e-‐mail:	  E-‐mail	  adres	  waarop	  wij	  je	  kunnen	  contacteren	  
Contact	  Phone	  1:	  Telefoonnummer	  (vaste	  lijn)	  
Contact	  Phone	  2:	  Mobiel	  Telefoonnummer	  
Contact	  Address:	  Adresgegevens	  	  
	  
	  
	  

1.1.3	  Geldig	  tot	  
De	  datum	  tot	  wanneer	  je	  account	  geldig	  is.	  Je	  account	  vernieuwen	  kan	  je	  via	  de	  tab	  
formules	  op	  www.myqu.tv	  
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1.2	  Bewerk	  presentatie	  
Klik	  	  bovenaan	  op	  de	  tab	  ‘Bewerk	  presentatie’.	  Via	  deze	  tab	  kom	  je	  op	  de	  pagina	  waar	  je	  
kan	  beginnen	  aan	  je	  presentatie.	  	  

1.2.1	  Logo	  klant	  
Bij	  ‘Logo	  klant	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  eventueel	  je	  eigen	  logo	  te	  uploaden.	  	  
Deze	  wordt	  tijdens	  de	  presentatie	  vertoond	  in	  de	  rechter	  bovenhoek	  van	  het	  scherm.	  
Om	  je	  eigen	  logo	  te	  uploaden	  dien	  je	  gewoon	  op	  vakje	  met	  Logo	  klant	  te	  klikken	  en	  van	  
hieruit	  te	  navigeren	  naar	  je	  logo.	  	  Logo	  bestanden	  mogen	  .jpg,	  .jpeg,	  .png,	  .gif	  extensie	  
hebben.	  Als	  je	  niet	  zeker	  bent	  of	  je	  bestand	  toegestaan	  is	  dan	  moet	  je	  het	  gewoon	  even	  
proberen	  en	  zien	  of	  je	  een	  eventuele	  foutmelding	  krijgt.	  De	  grootte	  van	  jouw	  logo	  
bepaalt	  de	  grootte	  die	  het	  zal	  innemen	  op	  de	  MyQu.tv	  player.	  Om	  je	  logo	  te	  vergroten	  of	  
te	  verkleinen	  zijn	  er	  tal	  van	  gratis	  programma’s	  te	  verkrijgen	  via	  zoekrobotten.	  Een	  
handig	  online	  tool	  is	  deze	  van	  Picresize:	  http://www.picresize.com/.	  
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1.2.2	  Voeg	  groep	  afbeeldingen	  toe	  
Als	  je	  kiest	  voor	  Voeg	  groep	  afbeeldingen	  toe	  kan	  je	  foto’s	  van	  je	  eigen	  bestanden	  
toevoegen.	  Je	  krijgt	  dan	  een	  kader	  waarin	  je	  kan	  klikken	  op	  ‘voeg	  afbeelding	  toe’.	  Als	  je	  
hierop	  klikt	  wordt	  het	  vak	  groter	  en	  krijg	  je	  rechts	  van	  het	  kader	  de	  knop	  let	  ‘upload	  
afbeelding’.	  Als	  je	  hierop	  klikt	  kan	  je	  bladeren	  tussen	  je	  eigen	  bestanden	  op	  de	  computer.	  
Je	  kiest	  de	  afbeelding	  op	  je	  computer	  en	  klik	  daarna	  op	  ‘openen’.	  Als	  de	  foto	  ingeladen	  is	  
krijg	  je	  in	  het	  rechtse	  miniatuur	  weergave	  van	  je	  afbeelding	  te	  zien.	  	  Indien	  je	  een	  
foutmelding	  krijgt,	  is	  het	  mogelijk	  dat	  het	  bestand	  niet	  aan	  de	  juiste	  voorwaarde	  voldoet.	  
Probeer	  het	  dan	  opnieuw	  met	  een	  andere	  extensie	  of	  kies	  een	  nieuwe	  foto.	  
Het	  systeem	  ondersteunt	  de	  volgende	  bestanden:	  .jpg,	  .jpeg,	  .png,	  .gif.	  De	  foto’s	  mogen	  
tevens	  niet	  groter	  zijn	  dan	  8MB.	  De	  grootte	  van	  de	  afbeelding	  heeft	  mogelijk	  invloed	  op	  
de	  snelheid	  waarmee	  de	  MyQu.tv	  player	  deze	  foto	  inleest.	  Om	  het	  beste	  resultaat	  te	  
bekomen	  kies	  je	  foto’s	  met	  formaat	  1920x1080px	  en	  beperk	  je	  de	  grootte	  tot	  3	  MB.	  	  
Heb	  je	  je	  vergist	  van	  foto	  dan	  kan	  je	  de	  foto	  gewoon	  weer	  verwijderen	  en	  een	  andere	  
foto	  kiezen.	  	  Bij	  elke	  foto	  die	  je	  upload	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  tekst	  te	  plaatsen.	  De	  
tekst	  die	  jij	  graag	  ziet	  verschijnen	  op	  je	  foto	  kan	  je	  gewoon	  typen	  in	  het	  grijze	  tekstvak.	  
Je	  hebt	  dan	  de	  keuze	  menu’s	  Lettertype,	  Grootte,	  Kleur	  en	  Tekst	  positie	  die	  de	  mogelijk	  
biedt	  om	  de	  font,	  grootte,	  kleur	  en	  positie	  van	  je	  tekst	  te	  bepalen	  op	  je	  foto.	  	  Het	  systeem	  
slaagt	  alles	  automatisch	  op,	  alternatief	  is	  zelf	  op	  de	  knop	  Bewaar	  aanpassingen	  te	  
klikken.	  	  Voor	  nog	  een	  foto	  in	  te	  voegen	  klik	  je	  gewoon	  weer	  op	  Voeg	  afbeelding	  toe.	  	  	  
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Je	  kan	  ook	  je	  afbeeldingen	  een	  naam	  geven.	  Dit	  doe	  je	  door	  boven	  op	  je	  afbeelding	  op	  
“Naam”	  te	  klikken	  en	  zo	  de	  naam	  te	  veranderen.	  Dit	  kan	  je	  helpen	  je	  bestanden	  te	  
sorteren	  en	  te	  herkennen.	  	  
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1.2.3	  Voeg	  tekst	  toe	  
Indien	  je	  enkel	  tekst	  wil	  laten	  verschijnen	  op	  je	  scherm,	  kies	  je	  ook	  voor	  Voeg	  afbeelding	  
toe.	  Je	  typt	  de	  gewenste	  tekst	  in	  het	  grijze	  tekst	  vak	  en	  bepaal	  de	  juiste	  positie,	  grootte,	  
kleur	  en	  lettertype.	  Je	  moet	  hier	  dan	  geen	  foto	  uploaden.	  Let	  op	  de	  standaard	  
achtergrond	  kleur	  is	  zwart.	  	  
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1.2.4	  Voeg	  toe	  van	  galerij	  
Bij	  Voeg	  toe	  uit	  galerij	  kan	  je	  kiezen	  uit	  foto’s	  en	  video’s	  uit	  de	  galerij	  en	  database	  van	  
MyQu.tv.	  Deze	  foto’s	  en	  video’s	  mag	  je	  vrij	  gebruiken	  om	  je	  presentatie	  te	  maken	  of	  te	  
vervolledigen.	  Kies	  het	  bestand	  van	  je	  voorkeur	  en	  druk	  gewoon	  op	  het	  select	  vakje	  
onder	  de	  foto.	  Ook	  deze	  beelden	  kan	  je	  voortdurend	  verwijderen	  of	  toevoegen.	  De	  
database	  wordt	  regelmatig	  bijgevuld	  met	  nieuwe	  foto’s	  of	  video’s.	  Als	  je	  op	  de	  miniatuur	  
weergave	  klikt	  kan	  je	  de	  foto	  in	  het	  	  groot	  bekijken.	  
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1.2.5	  Groepen	  
Het	  MyQu.tv	  ontwerp	  platform	  biedt	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  afbeeldingen	  te	  groepen.	  Dit	  
om	  te	  voorkomen	  dat	  foto’s	  door	  elkaar	  geraken	  terwijl	  zij	  steeds	  samen	  horen	  geplaatst	  
te	  zijn.	  Groepen	  kunnen	  verschillende	  betekenissen	  hebben.	  Zo	  kan	  er	  bijvoorbeeld	  een	  
groep	  winkelfoto’s,	  een	  groep	  productfoto’s	  en	  een	  groep	  acties	  en	  promoties	  en	  zijn.	  
Een	  groep	  is	  herkenbaar	  aan	  de	  blauwe	  kader	  rond	  afbeeldingen,	  tekst	  of	  video’s.	  
Als	  je	  boven	  de	  groep	  op	  untitled	  klikt	  dan	  kan	  je	  de	  groep	  een	  naam	  geven	  om	  ze	  zo	  
makkelijk	  herkenbaar	  te	  maken.	  Alle	  foto’s	  die	  je	  toevoegt	  binnen	  een	  groep	  zullen	  altijd	  
samen	  blijven.	  Je	  kan	  zo	  verschillende	  groepen	  maken	  door	  te	  klikken	  op	  ‘Voeg	  groep	  
afbeeldingen	  toe’.	  Let	  wel	  op,	  alle	  groepen	  worden	  afgespeeld!	  Het	  maken	  van	  groepen	  
dient	  enkel	  om	  foto’s	  samen	  te	  zetten.	  Je	  kan	  ook	  volledige	  groepen	  van	  positie	  
veranderen	  door	  deze	  te	  verslepen	  in	  de	  linkerbovenhoek.	  	  
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1.2.6	  Afspeelvolgorde	  
De	  volgorde	  waarin	  je	  foto’s,	  tekst	  en	  video’s	  hebt	  geplaatst	  bepaalt	  de	  afspeelvolgorde	  
in	  de	  MyQu.tv	  player.	  De	  afbeelding,	  tekst	  of	  video	  dat	  bovenaan	  staat	  wordt	  dus	  als	  
eerste	  afgespeeld.	  Dat	  wat	  helemaal	  onderaan	  in	  je	  presentatie	  staat	  wordt	  dus	  als	  
laatste	  afgespeeld.	  Is	  de	  laatste	  gepasseerd	  dan	  beginnen	  we	  weer	  bij	  de	  start.	  	  
Let	  op	  dat	  alles	  wat	  je	  geplaatst	  hebt	  wordt	  afgespeeld	  ongeacht	  hoeveel	  groepen	  je	  ook	  
hebt	  aangemaakt.	  Verwijder	  of	  schakel	  bestanden	  uit	  om	  ze	  niet	  af	  te	  spelen.	  
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1.2.7	  Veranderen	  positie	  
Om	  de	  positie	  van	  een	  groep	  te	  veranderen	  ga	  je	  in	  de	  linker	  bovenhoek	  van	  de	  
groepskader	  staan	  en	  sleep	  je	  de	  groep	  naar	  de	  positie	  dat	  jij	  het	  wil.	  Met	  een	  
eenvoudige	  drag	  and	  drop	  systematiek	  kan	  je	  de	  positie	  veranderen.	  	  Om	  het	  verslepen	  
makkelijker	  te	  maken	  is	  het	  aangeraden	  eerst	  alle	  groepen	  te	  minimaliseren	  en	  van	  
daaruit	  alles	  op	  de	  juiste	  positie	  te	  plaatsen.	  	  Om	  de	  positie	  van	  een	  foto,	  tekst	  of	  video	  
binnen	  een	  groep	  te	  veranderen	  ga	  je	  weer	  in	  de	  linker	  bovenhoek	  staan	  en	  versleep	  je	  
het	  bestand	  naar	  de	  juiste	  plaats.	  Je	  kan	  geen	  bestanden	  van	  de	  ene	  groep	  naar	  de	  
andere	  slepen.	  
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1.2.8	  Inschakelen,	  uitschakelen	  of	  verwijderen	  
De	  foto’s	  of	  video’s	  die	  worden	  afgespeeld	  in	  je	  presentatie	  zijn	  ingeschakelde	  
bestanden.	  Bestanden	  die	  je	  tijdelijk	  niet	  meer	  wenst	  te	  gebruiken	  kan	  je	  “Uitschakelen”.	  

Zo	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  je	  geen	  bestanden	  verwijderd	  maar	  deze	  tijdelijk	  niet	  weergeeft	  in	  
je	  presentatie.	  Bij	  het	  verwijderen	  is	  je	  bestand	  definitief	  verwijderd,	  wens	  je	  dit	  bestand	  
later	  terug	  te	  gebruiken	  moet	  je	  deze	  opnieuw	  uploaden.	  

	  
Om	  een	  mooi	  overzicht	  over	  de	  bestanden	  in	  je	  presentatie	  te	  bewaren	  kan	  je	  bovenaan	  
filteren	  op	  bestanden	  die	  in	  of	  uitgeschakeld	  zijn.	  	  
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1.2.9	  Presentatie	  afronden	  
Je	  presentatie	  wordt	  automatisch	  opgeslagen.	  Toch	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  ook	  
manueel	  op	  te	  slagen	  door	  op	  Bewaar	  Aanpassingen	  te	  klikken.	  	  Zo	  nu	  ben	  je	  klaar	  en	  
gaan	  we	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  je	  presentatie	  afspelen	  in	  de	  MyQu.tv	  player.	  
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2.	  	  MyQu.tv	  Player	  
	  
Surf	  naar	  www.MyQu.tv.	  Als	  je	  terug	  op	  de	  homepagina	  van	  MyQu.tv	  bent	  klik	  je	  op	  
‘Downloads’.	  	  Hier	  staan	  de	  programma’s	  die	  je	  nodig	  hebt	  om	  je	  ontwerp	  en	  presentatie	  
te	  kunnen	  afspelen	  op	  de	  MyQu.tv	  player.	  Je	  hebt	  2	  programma’s	  nodig	  om	  van	  start	  te	  
gaan:	  Adobe	  Air	  en	  de	  MyQu.tv	  player.	  	  
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2.1	  Adobe	  Air	  
Adobe	  Air	  is	  het	  programma	  dat	  vereist	  is	  om	  de	  MyQu.tv	  player	  te	  openen.	  
In	  de	  linkse	  kolom	  in	  de	  tab	  Downloads	  (www.myqu.tv/	  downloads.html)	  vind	  je	  link	  
naar	  de	  Adobe	  Air	  website.	  Als	  je	  in	  een	  nieuw	  kader	  op	  deze	  website	  terecht	  komt	  zal	  
deze	  Adobe	  website	  automatisch	  herkennen	  wat	  je	  besturingssysteem	  is.	  Op	  basis	  van	  je	  
besturingssysteem	  krijg	  je	  een	  programma	  aangeboden	  de	  software	  te	  installeren.	  
Hier	  klik	  je	  op	  de	  knop	  ‘download	  now’.	  Volg	  de	  installatie-‐instructies.	  	  Heb	  je	  al	  een	  
eerdere	  versie	  van	  Adobe	  Air	  geïnstalleerd	  dan	  kan	  je	  deze	  gewoon	  vervangen.	  Als	  de	  
installatie	  compleet	  is	  klik	  je	  gewoon	  op	  Voltooien.	  	  

	  

2.2	  MyQu.tv	  Player	  
Nadat	  je	  Adobe	  Air	  hebt	  gedownload	  rest	  er	  je	  nog	  enkel	  de	  MyQu.tv	  Player	  te	  
installeren.	  Surf	  hiervoor	  weer	  naar	  www.myqu.tv/downloads.html,	  en	  download	  het	  
programma	  in	  de	  rechter	  kolom.	  Het	  wachtwoord	  om	  toegang	  te	  krijgen	  heb	  je	  via	  mail	  
ontvangen	  bij	  je	  aankoop.	  Ongeacht	  of	  je	  een	  Windows	  of	  Apple	  gebruiker	  bent	  zal	  het	  
programma	  hetzelfde	  zijn.	  	  Bewaar	  het	  bestand	  op	  je	  harde	  schijf	  en	  dubbelklik	  op	  het	  
icoon	  van	  myqu.tv_player.air.	  	  Het	  systeem	  kan	  de	  melding	  geven	  dat	  het	  programma	  
van	  een	  onbekende	  uitgever	  komt.	  	  We	  besluiten	  hier	  het	  programma	  te	  installeren.	  Klik	  
hier	  gewoon	  op	  doorgaan.	  Het	  programma	  zal	  snel	  installeren	  en	  automatisch	  opstarten.	  
Het	  programma	  bevindt	  zich	  bij	  Apple	  gebruikers	  in	  de	  map	  programma’s.	  	  Bij	  Windows	  
gebruikers	  staat	  het	  programma	  op	  het	  bureaublad.	  	  
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2.2.1	  Inloggen	  
Om	  in	  te	  loggen	  heb	  je	  dezelfde	  gegevens	  nodig	  die	  je	  gebruikt	  om	  in	  te	  loggen	  bij	  de	  
MyQu.tv	  Ontwerp	  omgeving.	  Klik	  vervolgens	  op	  LOGIN.	  

	  

2.2.2	  Downloading	  
Nadat	  je	  ingelogd	  bent	  zal	  de	  MyQu.tv	  Player	  je	  presentatie	  downloaden	  dat	  je	  gemaakt	  
hebt	  in	  de	  MyQu.tv	  Ontwerp	  omgeving.	  Afhankelijk	  van	  de	  grootte	  van	  je	  presentatie	  zal	  
het	  de	  duur	  van	  je	  download	  beïnvloeden.	  Download	  je	  je	  presentatie	  voor	  de	  eerste	  
keer	  dan	  zal	  dit	  een	  beetje	  langer	  duren.	  Eens	  de	  bestanden	  gedownload	  zijn	  zullen	  deze	  
niet	  meer	  opnieuw	  gedownload	  worden.	  Enkel	  nieuwe	  bestanden	  worden	  telkens	  
gedownload.	  Zorg	  voor	  een	  internet	  connectie.
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2.2.3	  	  Afspelen	  
Eens	  het	  downloaden	  compleet	  is	  krijg	  je	  een	  PLAY	  knop	  te	  zien.	  Druk	  je	  op	  deze	  dan	  zal	  
je	  presentatie	  starten.	  Om	  je	  presentatie	  duidelijk	  te	  zien	  dien	  je	  op	  FULLSCREEN	  te	  
klikken.	  Nu	  is	  je	  volledige	  scherm	  gevuld	  met	  jouw	  presentatie.	  Proficiat	  je	  beschikt	  nu	  
over	  je	  eigen	  presentatie.	  	  
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2.2.4	  	  Aanpassen	  presentatie	  
Ben	  je	  niet	  tevreden	  over	  bepaalde	  foto’s,	  teksten	  of	  video’s	  ?	  Je	  kan	  voortdurend	  
wisselen	  tussen	  de	  MyQu.tv	  Player	  en	  het	  MyQu.tv	  Ontwerp.	  Je	  kan	  binnen	  het	  MyQu.tv	  
Ontwerp	  platform	  zoveel	  wijzigingen	  aan	  je	  presentatie	  maken	  als	  je	  maar	  wil.	  Wil	  je	  de	  
aanpassingen	  zien	  op	  je	  MyQu.tv	  Player?	  Herstart	  dan	  het	  programma	  en	  deze	  zal	  je	  
aangepaste	  presentatie	  downloaden	  en	  weergeven.	  	  
	  

2.2.5	  	  Internet	  connectie	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  ook	  bij	  het	  downloaden	  van	  je	  presentatie	  binnen	  de	  MyQu.tv	  
Player	  steeds	  geconnecteerd	  te	  zijn	  met	  het	  internet.	  Ben	  je	  niet	  geconnecteerd	  met	  het	  
internet	  zal	  de	  MyQu.tv	  Player	  gewoon	  de	  meest	  recente	  presentatie	  weer	  afspelen.	  
Nadat	  je	  pakket	  succesvol	  werd	  gedownload	  mag	  je	  gerust	  je	  internet	  connectie	  
verliezen.	  	  

	  

2.2.6	  News-‐&	  weer	  feed	  
Om	  nieuws	  of	  weer	  af	  te	  spelen	  moet	  je	  de	  MyQu.tv	  Player	  opstarten	  binnen	  een	  internet	  
omgeving.	  Omdat	  het	  nieuws	  24/24	  up	  to	  date	  moet	  blijven	  is	  internet	  connectie	  dus	  
belangrijk	  aangezien	  deze	  informatie	  haalt	  van	  de	  HLN	  website.	  Start	  je	  de	  MyQu.tv	  
Player	  op	  en	  verlies	  je	  daarna	  internet	  connectie	  kan	  je	  deze	  gewoon	  laten	  verder	  spelen	  
en	  zal	  de	  MyQu.tv	  Player	  de	  laatst	  opgeslagen	  nieuwsfeiten	  onthouden.	  Start	  je	  de	  Player	  
op	  in	  een	  niet-‐internet	  omgeving	  dan	  zal	  er	  geen	  nieuws	  of	  weer	  getoond	  worden.	  
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	  3.	  	  Connecteer	  mogelijkheden	  
Er	  zijn	  tal	  van	  mogelijkheden	  om	  je	  presentatie	  weer	  te	  geven	  op	  je	  scherm	  of	  het	  nu	  
gaat	  om	  een	  monitor	  of	  televisie.	  	  Hieronder	  zie	  je	  een	  lijst	  met	  enkele	  mogelijkheden	  om	  
je	  computer	  te	  spiegelen	  met	  je	  TV	  of	  monitor:	  
	  

3.1	  Wired	  (met	  draad)	  
	  

3.1.1	  HDMI	  
De	  beste	  en	  één	  van	  de	  meest	  voordelige	  manieren	  om	  je	  computer	  te	  connecteren	  met	  
je	  scherm	  (Tv	  of	  monitor)	  is	  via	  de	  HDMI	  kabel.	  Het	  gebruik	  van	  een	  HDMI	  kabel	  stelt	  je	  
in	  staat	  om	  je	  presentatie	  weer	  te	  geven	  in	  HD	  resolutie.	  Alle	  video’s	  die	  MyQu.Tv	  je	  
aanbiedt	  zijn	  één	  voor	  één	  in	  High	  Definition	  opgenomen.	  Voor	  het	  beste	  resultaat	  kan	  je	  
dus	  best	  opteren	  voor	  een	  HDMI	  kabel.	  Tegenwoordig	  zijn	  er	  tal	  van	  lange	  HDMI	  kabels	  
te	  verkrijgen	  om	  enige	  afstand	  te	  overbruggen.	  Een	  groot	  voordeel	  is	  dat	  je	  bijna	  geen	  
vertraging	  zal	  merken	  omdat	  alle	  informatie	  via	  deze	  kabel	  doorgestuurd	  wordt.	  Kijk	  
wel	  zeker	  na	  of	  je	  computer,	  monitor	  of	  tv	  beschikken	  over	  een	  HDMI	  aansluiting.	  	  
	  
Beschik	  je	  bij	  je	  Apple	  computer	  niet	  over	  een	  HDMI	  aansluiting	  dan	  bestaan	  hier	  
tussenstukken	  voor	  om	  alsnog	  deze	  overgang	  te	  maken.	  	  Kijk	  hiervoor	  op	  www.apple.be.	  	  
	  	  

3.1.2	  VGA	  
De	  meeste	  oudere	  toestellen	  (zowel	  computers	  als	  monitors,	  mogelijk	  TV’s)	  beschikken	  
over	  VGA	  aansluitingen.	  Hoewel	  deze	  kabel	  niet	  in	  staat	  is	  HD	  beelden	  door	  te	  sturen	  
biedt	  deze	  kabel	  wel	  een	  makkelijke	  oplossing	  om	  je	  computer	  te	  connecteren	  met	  je	  
scherm.	  Ook	  deze	  kabels	  zijn	  goedkoop	  en	  makkelijk	  te	  vinden.	  Sommige	  TV	  toestellen	  
bieden	  ook	  een	  VGA	  optie	  om	  dus	  als	  extern	  scherm	  te	  gebruiken	  voor	  je	  computer.	  Via	  
VGA	  wordt	  er	  wel	  geen	  audio	  doorgestuurd.	  	  
	  	  
Beschik	  je	  bij	  je	  Apple	  computer	  niet	  over	  een	  VGA	  aansluiting	  dan	  bestaan	  hier	  
tussenstukken	  voor	  om	  alsnog	  deze	  overgang	  te	  maken.	  	  Kijk	  hiervoor	  op	  www.apple.be.	  	  
	  

	  3.1.3	  S-‐video	  
De	  meeste	  TV’s	  en	  sommige	  laptops	  beschikken	  over	  een	  S-‐video	  poort.	  Deze	  aansluiting	  
is	  aan	  een	  voordelige	  prijs	  te	  verkrijgen	  en	  biedt	  een	  matige	  kwaliteit.	  	  Via	  S-‐Video	  
wordt	  er	  wel	  geen	  audio	  doorgestuurd.	  	  
	  

3.1.4	  DVI	  
Digital	  Video	  Interface	  is	  een	  veel	  voorkomende	  connectie.	  Je	  Computer	  en	  HDTV	  
kunnen	  hier	  wel	  eens	  over	  beschikken.	  Een	  standaard	  TV	  of	  een	  ouder	  model	  zal	  hier	  
waarschijnlijk	  niet	  over	  beschikken.	  Ook	  hier	  wordt	  er	  geen	  audio	  doorgestuurd.	  	  	  
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3.2	  Wireless	  (draadloos)	  
	  

3.2.1	  Apple	  TV	  
We	  kunnen	  je	  eigenlijk	  maar	  één	  toestel	  echt	  aanraden	  om	  je	  presentatie	  draadloos	  
weer	  te	  geven	  op	  je	  TV	  of	  monitor	  en	  dat	  is	  de	  Apple	  TV.	  Via	  de	  HDMI	  aansluiting	  
connecteer	  je	  de	  Apple	  Tv	  aan	  je	  scherm.	  Als	  Apple	  gebruiker	  kan	  je	  makkelijk	  je	  
computer	  scherm	  spiegelen	  met	  je	  Apple	  TV	  waarbij	  je	  computer	  makkelijk	  de	  kamer	  
ernaast	  kan	  blijven	  staan.	  Alle	  beelden	  verschijnen	  in	  HD	  resolutie.	  Ben	  je	  een	  
WINDOWS	  gebruiker	  bestaat	  er	  een	  handig	  programmaatje	  genaamd	  AIRPARROT	  
(http://www.airsquirrels.com/airparrot/)	  dat	  je	  voor	  $9,99	  kan	  aankopen	  en	  de	  Apple	  
Tv	  dus	  ook	  kan	  gebruiken	  op	  jouw	  Windows	  systeem.	  Om	  het	  toestel	  te	  gebruiken	  moet	  
je	  uiteraard	  wel	  over	  internet	  connectie	  beschikken	  in	  je	  winkel.	  De	  Apple	  Tv	  heeft	  een	  
degelijk	  prijskaartje	  maar	  biedt	  momenteel	  wel	  de	  beste	  oplossing	  op	  de	  markt.	  Het	  
toestel	  is	  in	  België	  te	  koop	  voor	  €	  109,00.	  	  
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4.	  	  Q&A	  
	  
4.1	  Waarom	  komen	  er	  soms	  ook	  foto’s	  of	  video’s	  bij	  mijn	  presentatie	  te	  
staan	  die	  ik	  niet	  zelf	  toegevoegd	  heb?	  
Foto’s	  of	  video’s	  die	  MyQu.tv	  wil	  delen	  met	  jou	  en	  je	  klanten	  worden	  automatisch	  aan	  
jouw	  presentatie	  toegevoegd,	  dit	  om	  je	  tijd	  te	  besparen	  en	  je	  klanten	  een	  voortdurend	  
dynamische	  en	  up	  to	  date	  presentatie	  te	  bieden.	  Zo	  heb	  je	  regelmatig	  een	  nieuwe	  
presentatie	  zonder	  dat	  je	  zelf	  elke	  dag	  of	  elke	  week	  een	  presentatie	  moet	  bewerken.	  	  
Ook	  deze	  beelden	  kunnen	  voortdurend	  verwijderd	  of	  toegevoegd	  worden	  aangezien	  zij	  
ook	  te	  vinden	  zullen	  zijn	  in	  de	  database.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  worden	  Freebies	  of	  gratis	  
foto’s	  of	  video’s	  van	  MyQu.tv	  op”uitgeschakeld”	  geplaatst	  waardoor	  jezelf	  deze	  nog	  moet	  
inschakelen	  voor	  dat	  deze	  getoond	  worden.	  	  
	  
4.2	  Waarom	  is	  er	  geen	  audio	  in	  de	  presentatie?	  
MyQu.tv	  heeft	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  om	  geen	  audio	  aan	  je	  presentatie	  toe	  te	  voegen.	  
Veel	  winkels	  beschikken	  over	  muziek	  in	  hun	  winkel	  en	  dit	  willen	  we	  niet	  belemmeren	  
door	  eigen	  muziek	  of	  geluiden	  af	  te	  spelen.	  Presentaties	  duren	  gemiddeld	  een	  7-‐10	  tal	  
minuten	  als	  je	  telkens	  dezelfde	  muziekjes	  hoort	  dan	  begrijp	  je	  best	  waarom	  we	  niet	  voor	  
audio	  hebben	  geopteerd.	  Doordat	  er	  geen	  audio	  is	  	  kan	  je	  je	  ook	  beperken	  tot	  kabels	  
zoals	  de	  VGA	  kabel	  om	  je	  presentatie	  af	  te	  spelen	  en	  hoef	  je	  niet	  onnodig	  op	  zoek	  gaan	  
naar	  middelen	  om	  toch	  geluid	  uit	  je	  tv	  of	  monitor	  te	  krijgen.	  Heb	  je	  toch	  een	  eigen	  video	  
dat	  je	  met	  geluid	  wil	  afspelen	  dan	  is	  dat	  geen	  enkel	  probleem	  en	  zal	  dit	  wel	  mogelijk	  zijn.	  	  
	  
4.3	  Help,	  het	  lukt	  me	  echt	  niet	  mijn	  computer	  te	  connecteren	  met	  mijn	  
scherm,	  wat	  kan	  ik	  nog	  doen?	  
Neem	  even	  contact	  op	  met	  info@myqu.tv	  met	  de	  vermelding	  van	  je	  computer	  model	  
(merk	  +	  reeksnaam)	  en	  welk	  TV	  of	  monitor	  model	  je	  hebt.	  Naargelang	  van	  deze	  
gegevens	  zoeken	  wij	  voor	  jou	  de	  meest	  praktische	  oplossing	  om	  alsnog	  je	  presentatie	  af	  
te	  spelen.	  	  
	  
4.4	  Het	  downloaden	  duurt	  toch	  zo	  lang,	  wat	  kan	  ik	  hier	  aan	  doen?	  	  
Als	  het	  de	  eerste	  keer	  is	  dat	  je	  een	  presentatie	  download	  dan	  kan	  het	  normaal	  zijn	  dat	  de	  
download	  periode	  even	  wat	  tijd	  in	  beslag	  neemt.	  Vermijd	  tijdens	  deze	  periode	  ook	  
andere	  internet	  activiteiten.	  De	  grootte	  van	  je	  presentatie	  en	  het	  aantal	  bestanden	  
beïnvloed	  ook	  de	  download	  duur.	  Heb	  je	  dit	  nagekeken	  en	  gaat	  het	  nog	  steeds	  traag	  
neem	  dan	  zeker	  contact	  op	  met	  info@myqu.tv	  .	  Wij	  bekijken	  je	  probleem	  en	  geven	  je	  zo	  
spoedig	  mogelijk	  feedback.	  	  
	  
4.5	  Wat	  als	  de	  MyQu.tv	  player	  of	  de	  MyQu.tv	  Ontwerp	  een	  foutmelding	  geeft	  
en	  niet	  meer	  werkt?	  	  
Als	  er	  problemen	  met	  de	  player	  of	  het	  ontwerp	  optreden	  tijdens	  de	  werkuren	  waardoor	  
geen	  enkele	  klant	  zijn	  presentatie	  kan	  afspelen	  dan	  compenseren	  we	  dit	  ongemak.	  Is	  dit	  
het	  geval	  voor	  een	  individu,	  dan	  zoeken	  we	  samen	  met	  u	  naar	  het	  probleem	  en	  bieden	  
we	  oplossingen.	  	  
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4.6	  Is	  er	  support?	  	  
Je	  kan	  Myqu.tv	  bereiken	  via	  het	  invulformulier	  op	  de	  website	  of	  onmiddellijk	  via	  
info@myqu.tv.	  Wij	  zullen	  ons	  best	  doen	  om	  je	  vraag	  of	  opmerking	  zo	  spoedig	  mogelijk	  te	  
behandelen.	  	  	  
	  	  
4.7	  Voor	  welke	  sectoren	  is	  er	  kant-‐en	  klare	  content	  beschikbaar?	  	  
Momenteel	  richten	  we	  ons	  op	  de	  sector	  van	  Vleeswaren	  en	  Bakkerijen	  en	  bieden	  we	  
deze	  klanten	  kant-‐en	  klare	  content	  om	  te	  gebruiken	  in	  hun	  presentaties.	  Zijn	  er	  
voldoende	  klanten	  van	  een	  andere	  sector	  komt	  er	  uiteraard	  ook	  specifieke	  content	  vrij	  
voor	  deze	  sector.	  	  
	  
4.8	  Doen	  jullie	  individuele	  programma’s?	  	  
Heb	  je	  echt	  geen	  tijd	  om	  je	  bezig	  te	  houden	  met	  het	  maken	  van	  presentaties	  of	  beschik	  jij	  
over	  een	  winkel	  in	  een	  andere	  sector	  waarvoor	  weinig	  tot	  geen	  content	  ter	  beschikking	  
is	  dan	  kunnen	  wij	  eventueel	  voor	  jou	  een	  programma	  op	  maat	  maken	  waarin	  wij	  alles	  
voor	  jou	  doen.	  Het	  enige	  wat	  jou	  dan	  nog	  rest	  is	  het	  programmatje	  ’s	  morgens	  opstarten.	  
Heb	  je	  interesse	  in	  een	  dergelijke	  programma,	  aarzel	  dan	  niet	  om	  ons	  te	  contacteren	  op	  
info@myqu.tv	  .	  
	  
4.9	  Mijn	  presentatie	  loopt	  heel	  wat	  vertragingen	  op,wat	  doe	  ik?	  	  	  
Je	  presentatie	  is	  zo	  goed	  als	  je	  computer	  en	  je	  connectie	  is.	  Meeste	  systemen	  zijn	  
makkelijk	  in	  staat	  de	  presentatie	  vlot	  en	  goed	  af	  te	  spelen.	  Zorg	  ervoor	  dat	  er	  zo	  min	  
mogelijk	  aantal	  programma’s	  actief	  zijn	  op	  de	  achtergrond	  van	  je	  computer	  Beschik	  je	  
over	  een	  oudere	  computer	  of	  een	  netbook	  kan	  het	  mogelijk	  zijn	  dat	  de	  MyQu.tv	  Player	  
niet	  naar	  behoren	  afspeelt.	  	  Alle	  nieuwe	  klanten	  krijgen	  automatisch	  14	  dagen	  gratis	  
gebruik	  van	  de	  software.	  Deze	  2	  weken	  kan	  je	  gebruiken	  om	  te	  testen	  of	  om	  zelf	  of	  met	  
ons	  een	  oplossing	  te	  zoeken	  om	  je	  presentatie	  goed	  af	  te	  spelen.	  Aangezien	  er	  enorm	  
veel	  verschillende	  toestellen	  op	  de	  markt	  zijn,	  zijn	  wij	  ook	  niet	  in	  staat	  te	  weten	  waarop	  
de	  MyQu.tv	  Player	  goed	  of	  minder	  goed	  werkt.	  Aarzel	  niet	  om	  ons	  te	  contacteren	  indien	  
er	  vragen	  zijn	  op	  info@myqu.tv.	  
	  
4.10	  Waarin	  verschilt	  jullie	  product	  met	  dat	  van	  anderen?	  	  
Wij	  bieden	  onze	  klanten	  een	  eenvoudige	  interface	  waardoor	  je	  praktisch	  geen	  
technische	  kennis	  nodig	  hebt	  om	  een	  presentatie	  te	  maken.	  De	  grootste	  troef	  is	  dat	  we	  
ook	  content	  (foto’s	  en	  HD	  video’s)	  aanleveren	  die	  gericht	  is	  op	  jouw	  doelgroep.	  	  In	  feite	  
hoef	  je	  bij	  ons	  zelfs	  niets	  te	  doen	  om	  toch	  je	  klanten	  te	  kunnen	  animeren	  en	  hen	  
inspiratie	  te	  bezorgen.	  Dit	  alles	  aan	  zeer	  democratische	  prijzen.	  Doordat	  je	  bestanden	  
lokaal	  opgeslagen	  worden	  zal	  je	  steeds	  je	  meest	  recente	  presentatie	  kunnen	  afspelen	  
ongeacht	  of	  er	  nu	  technische	  problemen	  zijn	  met	  onze	  servers	  of	  niet.	  	  
	  
4.11	  Hoe	  verleng	  ik	  het	  best	  mijn	  MyQu	  pass	  ?	  	  
Je	  kan	  dit	  op	  elk	  ogenblik	  doen	  via	  www.myqu.tv/formules.html.	  Van	  zodra	  we	  de	  
betaling	  ontvangen	  hebben	  stellen	  wij	  alles	  in	  staat	  om	  je	  account	  zo	  spoedig	  mogelijk	  te	  
verlengen	  voor	  de	  aangekochte	  periode.	  	  
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	  4.12	  Ik	  zou	  graag	  extra	  functies	  zien	  in	  de	  MyQu.tv	  Player	  of	  in	  het	  MyQu	  
Ontwerp	  ,	  contacteer	  ik	  jullie?	  	  
Wij	  zijn	  altijd	  geïnteresseerd	  in	  suggesties	  van	  klanten	  om	  ons	  product	  nog	  beter	  te	  
maken.	  Je	  kan	  al	  je	  vragen	  of	  suggesties	  kwijt	  op	  info@myqu.tv.	  Zelf	  werken	  wij	  
voortdurend	  aan	  updates	  om	  het	  product	  steeds	  te	  vernieuwen.	  Klanten	  worden	  ook	  via	  
mail	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  vernieuwingen	  en	  updates.	  	  
	  
4.13	  Wat	  zijn	  pakketten?	  	  
Een	  pakket	  kan	  een	  betalende	  reeks	  foto’s	  of	  video’s	  of	  een	  combinatie	  van	  deze	  twee	  
zijn	  die	  je	  helpen	  je	  presentatie	  in	  te	  vullen.	  
	  
4.13	  Mijn	  vraag	  staat	  hier	  niet	  tussen,	  wat	  nu	  ?	  
Stuur	  ons	  gewoon	  een	  e-‐mail	  op	  info@myqu.tv	  en	  wij	  beantwoorden	  maar	  al	  te	  graag	  al	  
je	  vragen.	  Vragen	  die	  we	  via	  mail	  ontvangen	  zullen	  we	  ook	  in	  deze	  vragenlijst	  opnemen.	  	  
	  
4.14	  	  Waar	  vind	  ik	  de	  voorwaarden	  en	  richtlijnen?	  
Lees	  de	  gebruiks-‐	  privacy-‐	  en	  verkoopsvoorwaarden	  bij	  de	  aankoop.	  
	  


