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Klaar voor de start…
Belangrijk
Als u de Synerplay software voor de eerste keer start is het handig om op de hoogte te zijn van
de volgende informatie:
§
§

De software kan worden gestart door middel van de Synerplay snelkoppeling op uw
bureaublad.
Direct nadat de software is gestart raden we aan om op de onderstaande knop te
klikken. Deze “full-screen” knop kunt u rechtsonder in beeld vinden.

Bij (technische)problemen
Heeft u een (technisch)probleem? Op onze website vindt u meer informatie over bepaalde
onderwerpen: www.synerplay.nl/klantenservice
Voor dringende zaken kunnen we u op afstand helpen via de telefoon: 085 – 04 70 354.

Muziekupdates
§
§
§

De muziekdatabase van Synerplay wordt dagelijks voorzien van nieuwe muziek. Die
muziek wordt op een automatische manier via het internet op uw systeem gedownload.
U hoeft zelf geen handelingen uit te voeren om de muziekdatabase te updaten.
Meerdere malen per dag ververst de software automatisch de muziekdatabase.
De aftelklok die u onder in beeld ziet geeft aan wanneer de muziekdatabase wordt
ververst. Het verversen van de muziekdatabase heeft geen gevolgen voor de snelheid
van de software.

Pauzeer muziekupdates
Met de stop knop links onder in beeld kunt u de automatische muziekupdates tijdelijk pauzeren.
Als u de knop activeert zal het systeem niet automatisch op zoek gaan naar nieuwe muziek.

Meldingen
Als u de onderstaande melding in beeld krijgt kunt u die zonder gevolgen wegklikken.
"You don't have access to this feature!
Please contact your administrator for more info."
De functie waar u op heeft geklikt is niet beschikbaar voor u.
Als u graag iets wilt wijzigen in de software kunt u contact met ons opnemen.
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Software overzicht
De Synerplay software bestaat uit drie verschillende onderdelen. Hieronder vindt u een
opsomming van alle onderdelen.

1
2
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1. Speler
Het bovenste gedeelte van de software is de speler. Met de speler bedient u de wachtrij.
2. Wachtrij
Met de wachtrij kunt u zien en beheren wat er wordt afgespeeld.
3. Tabbladen
De tabbladen bevinden zich aan de rechterkant van het scherm. U kunt switchen tussen de
tabbladen: “Zoeken”, “Manual events”, “Tunes” en “Webbrowser”.
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Speler
Het bovenste gedeelte van de software is de speler. Met de speler bedient u de wachtrij.

Bediening
Play / pauze
Stop
Herstart
Herhalen
Opname

Hiermee kunt u de muziek in de wachtrij starten en pauzeren.
Met deze knop kunt u de muziek in de wachtrij stoppen.
Het huidige nummer kunt u met deze knop direct weer vanaf het begin
laten starten.
Deze knop laat het huidige nummer continu herstarten.
Met deze knop kunt u het input kanaal van uw geluidskaart opnemen.

Voortgangsbalk
De groene balk geeft op een visuele manier weer wat de resterende tijd van het huidige
nummer is (zie afbeelding hieronder).
TIP: door dubbel te klikken op een gedeelte van de balk kunt u het huidige nummer starten op
een specifiek moment.
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Wachtrij
Met de wachtrij kunt u zien en beheren wat er wordt afgespeeld.

Nummers afspelen
De groene vierkante knoppen met cijfers geven de volgorde van de wachtrij aan.
1. Klik met uw muis of vinger op een groene vierkante knop met het gewenste cijfer.
2. Het gewenste nummer wordt direct afgespeeld.

De volgorde veranderen
1. Versleep met uw muis of vinger een nummer uit de wachtrij naar boven of onder.
2. Laat het nummer los op de gewenste positie in de wachtrij.

Nummers verwijderen
1. Klik bij een bepaald nummer in de wachtrij met uw muis of vinger op de knop met het
rodekruis.
2. Klik vervolgens bij de vraag “Wilt u het nummer verwijderen uit de wachtrij?” op “Ja”.

Nummers voorbeluisteren (uitgebreide geluidskaart)
Voorbeluisteren kan alleen met een uitgebreide geluidskaart van Synerplay. Gebruik voor deze
functie een hoofdtelefoon.
Klik bij een bepaald nummer in de wachtrij met uw muis of vinger op de knop met de
hoofdtelefoon.
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Nummers voorbeluisteren stoppen (uitgebreide geluidskaart)
Klik nogmaals met uw muis of vinger op de knop met de hoofdtelefoon om het nummer te
stoppen.

Meer informatie bekijken
Klik bij een bepaald nummer in de wachtrij met uw muis of vinger op de knop met het blauwe
“i” symbool.

Autoplay
Met deze functie wordt de wachtrij automatisch aangevuld met muziek.

Automix
Met deze functie krijgt u vloeiende overgangen tussen nummers uit de wachtrij zonder stiltes.

Wachtrij legen
Met deze knop kunt u de huidige nummers in de wachtrij verwijderen.
TIP: wilt u een lege wachtrij zonder automatische suggesties? Zet dan eerst autoplay uit.

Microfoon
Met deze knop kunt u de ingang van uw geluidskaart activeren. U kunt aan deze ingang
bijvoorbeeld een microfoon of laptop aansluiten.

Een afspeellijst maken
Voeg via het zoeken-tabblad muziek toe aan de wachtrij en stel uw eigen afspeellijst samen. Bij
“Nummers toevoegen aan de wachtrij” op pagina 11 leggen we uit hoe u dit kunt doen.
TIP: wilt u een lege wachtrij? Zet dan eerst autoplay uit. Klik vervolgens op "Wachtrij legen".

Een afspeellijst opslaan
1. Klik met uw muis of vinger op de opslaan knop om de huidige wachtrij op te slaan
(zie afbeelding hieronder).

2. Geef uw afspeellijst een naam bij “Database playlist”.
3. Klik vervolgens met uw muis of vinger op de knop “Opslaan”.

Een afspeellijst inladen
1. Klik met uw muis of vinger op de map knop om een afspeellijst in te laden
(zie afbeelding hieronder).
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2. Selecteer een gewenste afspeellijst in het dropdown menu.
3. Klik vervolgens met uw muis of vinger op de knop “Inladen”.

Een afspeellijst verwijderen
1. Klik met uw muis of vinger op de instellingen knop (zie afbeelding hieronder).

2. Klik vervolgens op “Afspeellijsten”.
3. In het afspeellijsten scherm ziet u een opsomming van uw zelfgemaakte afspeellijsten.
Selecteer met uw muis of vinger de afspeellijst die u wilt verwijderen.
4. Klik vervolgens op de verwijder knop (zie afbeelding hieronder).

Wachtrij navigatie
Scrollen met een touchscreen scherm kan lastig zijn. De knoppen onderaan de wachtrij zorgen
ervoor dat scrollen niet nodig is.
Nummers in de wachtrij worden in een willekeurige volgorde afgespeeld.
Ga naar het begin van de wachtrij.
Ga één nummer omhoog in de wachtrij.
Ga één nummer omlaag in de wachtrij.
Ga naar het einde van de wachtrij.
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Tabbladen
De multifunctionele tabbladen bevinden zich aan de rechterkant van het scherm. U kunt
switchen tussen de tabbladen: “Zoeken”, “Manual events”, “Tunes” en “Webbrowser”.
TIP: De volgorde van de tabbladen kan geheel naar wens worden aangepast. U sleept een van
de tabbladen naar links of rechts op de balk en laat het tabblad los op de gewenste plek.

Zoeken
In het zoeken tabblad kunt u door de volledige muziekdatabase van Synerplay zoeken.

Nummers zoeken
1. Klik met uw muis of vinger op de zoekbalk (zie volgende afbeelding).

2. U kunt met uw toetsenbord de gewenste titel of artiest invoeren. Als u gebruik maakt
van een touchscreen verschijnt er automatisch een schermtoetsenbord in beeld (zie
volgende afbeelding).
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Nummers toevoegen aan de wachtrij
U kunt op drie verschillende manieren nummers via het zoeken tabblad toevoegen aan de
wachtrij.

Verslepen
1. Klik met uw linkermuisknop of vinger op een gewenst nummer in het zoeken tabblad.
2. Houdt met uw linkermuisknop of vinger het nummer vast en sleep het richting de
wachtrij.
3. Laat het nummer los op een gewenste positie in de wachtrij.

Plus knop
1. Klik met uw linkermuisknop of vinger op een gewenst nummer in het zoeken tabblad.
2. Klik vervolgens op de plus knop (zie volgende afbeelding).

3. Het nummer is onderaan de wachtrij geplaatst.

Dubbelklik
1. Klik met uw linkermuisknop of vinger twee keer snel achter elkaar op een gewenst
nummer in het zoeken tabblad.
2. Het nummer is onderaan de wachtrij geplaatst.

Invoegen
Als u vanuit het zoeken tabblad nummers toevoegt aan de wachtrij kunt u met deze functie
ervoor kiezen om een nummer tussen twee bestaande nummers in de wachtrij te plaatsen.

Vervangen
Als u vanuit het zoeken tabblad nummers toevoegt aan de wachtrij kunt u met deze functie
ervoor kiezen om een nummer te vervangen voor een bestaand nummer in de wachtrij.

Filters gebruiken
In het zoeken tabblad kan gebruik worden gemaakt van drie verschillende filters. De filters zijn
direct onder de zoekbalk te vinden (zie volgende afbeelding).

1

2

3

U kunt de muziekdatabase filteren op muziekgenre, decennia en beoordeling. De eerste twee
filters zijn aan elkaar gekoppeld en zijn alleen gecombineerd te gebruiken.

Filteren op muziekgenre
1. Klik met uw muis of vinger op de eerste filter.
2. Er verschijnt een dropdown menu met alle beschikbare muziekgenres. Klik op het
gewenste muziekgenre.
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Filteren op decennia
Nadat u een muziekgenre heeft geselecteerd kunt u in het tweede filter een gewenst decennia
selecteren (zie volgende afbeelding).

1. Klik met uw muis of vinger op het tweede filter.
2. Er verschijnt een dropdown menu met alle beschikbare decennia. Klik op het gewenste
decennia.

Decennia sterren
Achter sommige decennia zijn één of meerdere sterren te zien. Alle decennia zonder sterren zijn
niet beoordeeld als tip of hit en worden niet aanbevolen door onze muziekafdeling.

* Alle decennia met één ster bevatten nummers die door onze muziekafdeling zijn geselecteerd
als tip.

** Decennia met twee sterren bevatten nummers die door onze muziekafdeling zijn
geselecteerd als hit.

Filteren op beoordeling
De derde filter is niet afhankelijk van de eerste twee filters en is bij iedere zoekopdracht te
gebruiken. De Synerplay muziekafdeling heeft iedere track in de muziekdatabase beoordeeld.
Met de derde filter kunt u selecteren welke nummers met een bepaalde beoordeling u wilt zien.
1. Klik met uw muis of vinger op de derde filter.
2. Er verschijnt een dropdown menu met alle beschikbare beoordelingen. Klik op de
gewenste beoordeling.

Synerplay tips
Een Synerplay tip is een nummer dat door onze muziekafdeling is beoordeeld als erg populair.

Hits
Een hit is een nummer dat op dit moment in de Nederlandse hitlijsten staat.
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Nummers voorbeluisteren via zoeken (uitgebreide geluidskaart)
Voorbeluisteren kan alleen met een uitgebreide geluidskaart van Synerplay. Gebruik voor deze
functie een hoofdtelefoon.
1. Klik met uw linkermuisknop of vinger op een nummer in het zoeken tabblad.
2. Klik vervolgens op de play knop in het zoeken tabblad (zie volgende afbeelding).

3. De voorbeluistering kunt u stoppen door op de stop knop te klikken (links naast de play
knop).
4. Rechts naast de play knop vindt u de vooruitspoelknop hiermee kunt u sneller door
het voorbeluisterde nummer spoelen.
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Manual events
Met dit tabblad kunt u een muziekkanaal activeren.

Muziekkanaal starten
1. Klik met uw muis of vinger op één van de vlakken.
2. Het muziekkanaal wordt geactiveerd en laad automatisch muziek in de wachtrij.

Muziekkanalen branche aanpassen
Alle beschikbare muziekkanalen zijn ingedeeld op brancheniveau. Per branche heeft onze
muziekafdeling een set met muziekkanalen samengesteld.
1. Klik met uw muis of vinger in het manual events tabblad op het lichtgrijze dropdown
menu (zie volgende afbeelding).

2. Klik op de gewenste branche.

Twee soorten muziekkanalen
Non-stop muziekkanalen
Een non-stop muziekkanaal blijft de wachtrij automatisch vullen met nieuwe muziek. De
volgorde en rotatie van muziek in een non-stop muziekkanaal is iedere keer anders.

Afspeellijst muziekkanalen
Een afspeellijst muziekkanaal is een lijst die door de Synerplay muziekafdeling is samengesteld.
Deze afspeellijsten hebben een duidelijk begin en einde en stoppen na het volledig afspelen van
de lijst. De afspeellijsten worden ongeveer één keer per maand voorzien van nieuwe muziek en
zijn te herkennen aan het sterretje (*) achter de naam.
14

Tunes
Met dit tabblad kunt u korte fragmenten (tunes) starten.

Tunes afspelen
Klik met uw muis of vinger op de gewenste tune.

Tunes stoppen
Klik met uw muis of vinger nogmaals op de tune. U kunt ook de rode stop knop gebruiken
rechts onderin het tunes tabblad.

Tunes uitfaden
Klik met uw muis of vinger op de uitfaden knop.

Tunes apart afspelen
Klik met uw muis of vinger op de apart knop.

Maak een eigen tunes categorie (inloggen vereist)
1. Klik in het tunes tabblad met uw muis of vinger op de opslaan knop (zie volgende
afbeelding).
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2. Vul bij “New cart name” een naam in voor uw tunes categorie.
3. Klik vervolgens op “Ok”.
4. Uw tunes categorie is aangemaakt en kan worden gevuld met tunes.

Tunes toevoegen aan uw categorie (inloggen vereist)
1. Klik met uw muis of vinger op het dropdown menu in het tunes tabblad (zie volgende
afbeelding).

2. Selecteer de gewenste tunes categorie.
3. Klik met de rechtermuisknop op een tune (Touchscreen: houdt de tune twee seconden
ingedrukt).
4. Klik vervolgens op “Load”.
5. Selecteer een nummer of tune uit onze database.
6. Klik vervolgens op “Toevoegen”.
7. De tune is aan uw tunes categorie toegevoegd.

Tunes categorie verwijderen (inloggen vereist)
1. Klik met uw muis of vinger op het dropdown menu in het tunes tabblad.
2. Selecteer de tunes categorie die u wilt verwijderen.
3. Klik op de knop met het rode kruis (zie volgende afbeelding).

4. Klik vervolgens op “Ja”.
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Webbrowser
In het tabblad Webbrowser vindt u allerlei extra functies en informatie.

Verzoek indienen
Vul het formulier in en verzend je aanvraag naar onze muziekafdeling. Zij voegen uw verzoek
toe aan de muziekdatabase binnen maximaal vijf werkdagen.

Accounts
Inloggen
1. Klik met uw muis of vinger op de accounts knop (zie afbeelding hieronder).

2. Vul vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in (zie volgende afbeelding). De
inloggegevens heeft u van ons ontvangen via de mail.

3. Klik vervolgens op “login”.

Uitloggen
1. Klik met uw muis of vinger op de accounts knop (zie afbeelding hieronder).

2. Klik vervolgens op “logout”. Als u de software afsluit wordt u automatisch uitgelogd.
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Muziekagenda (inloggen vereist)
Met onze inlogcode kunt u muziekagenda's aanmaken in de Synerplay software. Met een
muziekagenda kunt u een specifieke afspeellijst of track laten starten op een door u bepaalde
dag en tijdstip.

Muziekagenda openen
1. Klik met uw muis of vinger op de instellingen knop (zie afbeelding hieronder).

2. Klik vervolgens op “Muziekagenda”.
3. In het muziekagenda scherm ziet u een opsomming van alle evenementen. De
evenementen met de naam “SYNERPLAY UPDATE” kunt u negeren. Deze evenementen
zijn door onze muziekafdeling aangemaakt om ervoor te zorgen dat uw
muziekdatabase up-to-date blijft.

Evenement aanmaken
1. Open de muziekagenda.
2. Klik met uw muis of vinger op de plus knop (zie volgende afbeelding).

3.
4.
5.
6.

Geef uw evenement een naam.
Kies het type evenement.
Voer een datum (dag) en tijdstip in.
Klik na het toevoegen van acties op “toevoegen”.

Acties toevoegen
1. Klik met uw muis of vinger in het evenement scherm op de plus knop (zie volgende
afbeelding).
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2. Selecteer aan de linkerkant van het acties scherm welke actie u wilt toevoegen.
3. Klik op “Actie toevoegen”.
4. Uw actie is toegevoegd en verschijnt in het evenement scherm (zie volgende
afbeelding).

Acties verwijderen
1. Klik met uw muis of vinger in het evenement actie gedeelte op een specifieke actie die u
wilt verwijderen.
2. Klik vervolgens op de verwijder knop (zie volgende afbeelding).

Evenement aanpassen
1. Open de muziekagenda.
2. Dubbelklik met uw muis of vinger op het evenement dat u wilt aanpassen.
3. Pas het evenement aan en klik vervolgens op “opslaan”.

Evenement verwijderen
1. Open de muziekagenda.
2. Klik met uw muis of vinger op het evenement dat u wilt verwijderen.
3. Klik vervolgens op de verwijder knop met het rode kruis.
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