0. De audiovisuele apparatuur in de grote zaal van ’t Gulper Hoes
[voor de afzonderlijke apparaten zijn aparte handleidingen beschikbaar.
Na een reset (uit-aanzetten) van het Creston systeem worden de vooraf ingestelde waarden
hersteld].

A. In de zaal, op de muur rechts naast het orgel
Een 86 inch Prowise touchscreen (een beeldscherm dat met je vingers te bedienen is) op een 90 cm
verstelbare voet (hoog(+)/laag(+)) met aan beide zijde langwerpige geluidboxen en een grafisch
bedieningspaneel (Creston).

Prowise Touchscreen

hoog(+)/laag (-)

Creston

Voor het aanzetten van de systemen wordt rechts van het Prowise scherm gebruik gemaakt van
een grafisch Creston bedieningspaneel, met instelmogelijkheden voor het geluid in de zaal en waar
ook de input bronnen (bv een laptop aansluiting) gekozen kunnen worden (bv WePresent, HDMI
ingang zaal, HDMI ingang podium of Android/Prowise, zie verder). Om het system aan te zetten:
druk 2x op het Creston bedieningspaneel.
Opmerking: de geluidinstelling heeft bij het opstarten vooraf ingestelde waarden per ingangsbron.
Via het Creston paneel is het geluid indien nodig harder of zachter te regelen.

Daarnaast zijn twee draadloze microfoons (met statief) beschikbaar, die een bereik
hebben voor de gehele zaal. In de zaal is ook een ringleiding aanwezig voor
slechthorenden. Door gebruik te maken van microfoons/audio installatie komt het signaal
ook op de ringleiding versterker.

Voor presentaties op het Prowise touchscreen is een draadloze Barco WePresent eenheid
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beschikbaar. Hiermee kun je draadloos presenteren, zonder HDMI of USB-C kabel te gebruiken.
Installeer hier eenmalig op je laptop, tablet of smartphone vooraf het gratis MirrorOP programma
vanaf de Barco website. (https://www.barco.com/en/support/mirrorop/knowledge-base/kb7828
voor Windows en Apple)
Als je geen HDMI kabel(aansluiting) hebt bij je laptop, is het gebruik van WePresent noodzakelijk.
Na installatie van MirrorOp, start je dit programma.
Op het grote beeldscherm staat rechtsboven een naam: GulperHoes Zaal en een viercijferige code.
Type die in bij MirrorOp, druk daarna op de play knop van MirrorOp en je ziet de inhoud van je
laptop scherm op het grote touchscreen.
1. Bij opstarten van het systeem met het grafische bedieningspaneel van Creston, zal de WePresent
functie standaard zichtbaar zijn op het scherm.
Je kunt op het Creston paneel een andere ingangsbron kiezen (HDMI zaal, HDMI Podium,
WePresent en Android /Prowise (rechts). Zie de symbolen boven het donkere vlak. Druk op het
gewenste symbool en sleep dit naar het donkere vlak (swipe) en deze ingangsbron wordt nu
zichtbaar op het scherm.
Opmerking: om het geluid te regelen van je input bron, doe dit op het Creston
bedieningspaneel. Linksboven het symbool Speaker, dan met je vinger de schuif
Inputs volume naar beneden (zachter) of naar boven (harder)
Geen of zacht geluid bij een presentatie met je laptop? Controleer dan je geluidsterkte op je laptop.
2. HDMI zaal, sluit je laptop, met een eigen HDMI kabel, aan op de HDMI connector op de muur
onder het Creston bedieningspaneel naast het scherm. Sleep de ingangsbron HDMI zaal op het
Creston paneel naar het donker vlak. Je laptop beeld en geluid via de HDMI kabel wordt nu
weergegeven.
3.Android/Prowise . Bij deze ingangsbron wordt het Prowise Home scherm zichtbaar. Links op het
scherm zit het instellingsmenu van de Prowise.
Tweede van boven is Screen casting:
Als je hier op klikt zie je Reflect, Miracast en Airplay. Door rechts te klikken op de pijl
zie je of deze drie casting functies actief zijn.
Kies bv bij een Iphone voor Synchrone Weergave, in het volgende scherm zie Apple
TV symbool met de naam Gulperhoes. Klik hierop en bv. je Iphone scherm wordt
gedeeld op het Prowise scherm.
Met een van de standaard aanwezige apps van het touchscreen: de Prowise (web) Browser, kun je
naar websites gaan.
4. HDMI Podium, op het podium hangt een 19 inch zwart rek met apparatuur met aan de
rechterzijkant een HDMI Podium In connector. Dit signaal kan ook weergegeven worden op het
Prowise scherm. Regel dit via het Creston bedieningspaneel op het podium.
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B. De podium voorzieningen
Hier is een dataprojector (beamer) met een oprolbaar projectiescherm en ook aan de zijkanten van
het podium twee geluidsboxen en een basspeaker.

Voor het aanzetten van de systemen wordt links op het podium en rechts van de zwarte kast aan
de muur gebruik gemaakt van een grafisch Creston bedieningspaneel, met instelmogelijkheden
voor het geluid in de zaal en waar ook de input bronnen gekozen kunnen worden (bv WePresent,
HDMI ingang zaal, HDMI ingang podium, zie verder). Systeem aanzetten: druk 2x op het Creston
bedieningspaneel.
Opmerking: de geluidinstelling heeft bij het opstarten vooraf ingestelde waarden per ingangsbron.
Via het Creston paneel is het geluid indien nodig harder of zachter te regelen.
Daarnaast zijn dezelfde twee draadloze microfoons (met statief) beschikbaar als in de
zaal, die een bereik hebben voor de gehele zaal. In de zaal is ook een ringleiding aanwezig
voor slechthorenden. Door gebruik te maken van microfoons/audio installatie komt het
signaal ook op de ringleiding versterker.

Voor presentaties op het projectiescherm is een draadloze Barco WePresent eenheid
beschikbaar. Installeer eenmalig op je laptop, tablet of smartphone vooraf een gratis programma
vanaf de Barco website (zie eerder bij A).
Na installatie van dit MirrorOp programma, start je
dit.
Druk op het Creston paneel op de onderste knop en
vervolgens op projector AAN. Het projectiescherm
rolt naar beneden.
Op het grote projectiescherm staat rechtsboven een
naam: GulperHoes Zaal en een viercijferige code.
Type die in, druk daarna op de play knop van MirrorOp en je ziet de inhoud van je laptop scherm op
het grote projectiescreen.
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1. Bij opstarten van het systeem met het grafische bedieningspaneel van Creston, zal de WePresent
functie standaard zichtbaar zijn op het projectiescherm.
Je kunt op het Creston paneel ook een andere ingangsbron kiezen (HDMI zaal, HDMI Podium,
WePresent). Zie de symbolen boven het donkere vlak. Druk op het gewenste symbool en sleep dit
naar het donkere vlak (swipe) en deze ingangsbron wordt nu zichtbaar op het scherm, nadat je eerst
linksonder gedrukt hebt en vervolgens op de Projector “Aan” geklikt hebt.
2. HDMI podium, sluit je laptop, met een eigen HDMI kabel, aan op de HDMI connector op de
rechterwand van de zwarte AV kast (HMDMI Podium In). Sleep de ingangsbron HDMI podium op
het Creston paneel naar het donkere vlak. Je laptop beeld en geluid wordt nu weergegeven.
3. HDMI zaal, sluit je laptop, met een eigen HDMI kabel, aan op de HDMI connector op de muur
onder het Creston bedieningspaneel naast het scherm. Sleep de ingangsbron HDMI zaal op de
Creston van het podium naar het donkere vlak. Je laptop beeld en geluid wordt nu weergegeven.
Opmerkingen:
Om het geluid te regelen van je input bron, doe dit op het Creston
bedieningspaneel. Linksboven het symbool Speaker, dan met je vinger de schuif
Inputs volume naar beneden (zachter) of naar boven (harder)
Op het Creston paneel kun je de presentatie op het projectiescherm laten zien maar ook op het
Prowise scherm in de zaal, klik linksonder en vervolgens ook op Touch scherm “AAN”.
Geen of zacht geluid bij een presentatie met je laptop? Controleer dan je geluidsterkte op je laptop.
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