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WELKOM!
Je gaat kennis maken met het meest eenvoudige digital signage platform of 
narrowcasting wat er op de markt is. Gebruiksvriendelijk, voordelig en snel. 

Op dit moment hebben we 3 manieren om snel content te maken.
Manier 1:  Zelf je content maken met een extern programma zoals: Powerpoint, Canva, 

Microsoft Designer Ai, Indesign, Photohop of ander (grafisch) programma.  
Wij kunnen je als nodig een template hiervoor aanleveren.

Manier 2:  Gebruik maken van de lay-outs (door Orangetube ingesteld). 
Manier 3:  Alle content laten maken door het team achter Orangetube.  

Hier hebben we speciale tarieven voor. 
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WAT IS DIGITAL SIGNAGE?
Met digital signage kun je op elke moment van de dag, op elke locatie inspelen op je 
doelgroep. Door middel van digitale schermen reclame maken in gelegenheden waar 
je gasten zich begeven. Door gebruik te maken van digital signage, is het mogelijk 
interactie te creëren met je gast, zodat er een verhoogde kans is op aankoop.  
We creëren ook meer beleving.

Je kunt verschilende doelen hebben:
Inspireren:  stimuleer je gast tot een aankoop door het tonen van nieuwe producten.
Informeren:  informeer je potentiële kopers over acties of activiteiten.
Promotie:  Het aangekondigden van acties is een veel gebruikte doeleinde bij digital 

signage. Het tonen waar en wanneer welke actie loopt en wat de actie is, 
spoort veel gasten op tot aankoop.

Denk goed na wat je op de schermen zet. Bij digital signage geldt ook: less is more. 
Maximaal 2-3 pagina’s met content is meer dan genoeg. 
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1. QUICK START
Wil je niet de diepte in, maar direct uitzenden? Dit zijn de stappen om dit snel te doen. 
Er van uitgaande dat je content geupload is, je scherm aan staat en je player op de 
juiste manier is aangesloten!
1. Ga naar PLAYLIST
2. ADD PLAYLIST
3. Geef de PLAYLIST een naam
4. Druk op de + om content toe te voegen
5. Vink rechts de content aan, druk op ADD
6. Gedaan? Klik op SAVE CHANGES
7. Achter je playlist vind je het icoon ADD TO SCREEN, klik dit aan.
8. Vink het scherm aan waarop je het wilt uitzenden. 
9. Klik op de SCHEDULE die staat ingesteld
10. Klik op CONFIRM
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2. LOGIN
Log in via orangetube.app
E-mail: [ontvangen van ons]
Wachtwoord: [ontvangen van ons]

Je komt nu op de overzichtspagina. Hier staan alle schermen die je kunt voorzien van 
content. Dit kun je op meerdere manieren doen. We zullen de makkelijkste aan je uit 
leggen. 

Per scherm kun je 1 lay-out gebruiken (manier 2), of je gebruikt een extern programma 
zoals Powerpoint, Canva, Indesign of aangeleverde beelden van bijvoorbeeld je 
leverancier. Dan kun je meerdere pagina’s laten zien.
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3. MANIER 1: CONTENT
Klik op content. Hier vind je alles wat door ons 
beschikbaar is gesteld, en hier kun je je zelfgemaakte 
pagina’s uploaden. Je kunt gebruik maken van de 
door ons opgeleverde sjablonen uit Powerpoint, 
Indesign of Canva.

Aan de rechterzijde van het scherm vind je: ADD CONTENT.
Als je hier op klikt, dan kom je in het volgende scherm:

    Selecteer je files en klik op UPLOAD.

Je kunt hier je jpg’s, png’s of 
video’s uploaden. 
Vanuit Powerpoint, Word 
of Canva kun je de slide(s) 
exporteren of opslaan als 
afbeelding of video en kun 
je ze hier toevoegen.
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4. MANIER 1: PLAYLIST
Wanneer je de content hebt geupload, kun je een playlist maken. 

Aan de rechterzijde of bovenin klik je op ADD PLAYLIST.
Geef je playlist een naam en druk op CREATE.
Het volgende scherm verschijnt:

Je kunt door middel van de + je content erin zetten. Aan de rechterzijde verschijnt jouw 
content. Vink je pagina’s aan en druk op ADD CONTENT. Nu staan ze in je playlist en 
kunnen we het naar het scherm sturen. Achter de playlist vind je dit knopje:

Druk op dit knopje. Aan de rechterzijde van het scherm  
vind je de schermen waar je de playlist naar toe kunt sturen. 
Vink het scherm aan en klik op SAVE.

TIP: Speel alleen relevante informatie af, het liefst alleen 
maar je daghap/specials en je menu. Gasten haken af bij 
teveel informatie.
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Nu wordt er gevraagd wanneer je het wilt afspelen. Normaliter wil je de hele dag 
hetzelfde menu op het scherm tonen. Je kunt hier dan ook direct op CONFIRM klikken.  

Als laatste klik je onderaan op SAVE CHANGES (niet vergeten!). Wil je verschillende 
menu’s in de middag en ochtend, pas hier dan de tijd aan en maak een tweede  
pagina aan met het andere menu in de lay-outdesigner en voeg deze hier ook toe.  
En je scherm pakt de content op! Makkelijk hé!

TIP
Let wel, de schermen staan ingesteld op de openingstijden van de locatie.  
Dus ook al wil je tot 23.00 uur ‘s avonds uitzenden, het scherm zal eerder uitgaan. 
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5. MANIER 2: LAYOUTS
Door middel van de lay-outs kun je direct op het scherm je aanpassingen doen.  
Op deze manier kun je maar 1 pagina per scherm tegelijkertijd uitzenden.  
Bij de eerdere optie kun je heel veel content na elkaar kwijt. Maar op deze manier is het 
heel eenvoudig om snel iets te kunnen doen. Hier heb je geen Powerpoint of Canva bij 
nodig. 

In layouts staan voorafgedefineerde layouts. Deze zijn specifiek gebouwd voor jouw  
locatie en jouw schermen. Wanneer je er één aan klikt, dan kun je deze wijzigen.
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Klik op de afbeelding of de tekst om deze te wijzigen. Bij afbeeldingen verschijnt er een 
venster waarbij je ook weer je eigen foto’s van je gerecht kunt invoegen. We hebben er 
ook al een aantal neergezet die je mag gebruiken. 

Wanneer we deze optie hebben ingesteld. Dus het werken met layouts, dan veranderd 
het direct op het scherm wanneer je op SAVE CHANGES klikt (bovenaan de pagina). 
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6. MANIER 2: PLAYLIST
Als je hebt aangegeven dat je op manier 2 wilt werken, dan zullen wij dat voor je  
instellen. Maar mocht je toch willen weten hoe dit werkt, let op!

Ga naar Playlist. 
Klik op ADD PLAYLIST
Geef je Playlist een naam. Klik op CREATE.
Wat je nu moet doen, is de lege playlist naar het scherm sturen.

Geef dan aan op welk scherm.
Klik op SAVE.
Klik nu op Use layout.

Hier geef je aan welke lay-out je wilt tonen. Klik op ADD. En klaar!
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7. SCHERMEN EN TIJDEN
Het kan zijn dat je meerdere menu’s op een dag hebt. Dat kun je gemakkelijk instellen 
door de tijd in te stellen bij het versturen van de content naar de schermen. Je kunt dit 
later checken door te clicken op je scherm en dan het calender-icoontje aan te klikken. 

Hier is het ook mogelijk, achteraf de tijden in te stellen.

TIJD PER BEELD
Wil je de tiijd van je plaatje aanpas-
sen, dat kan ook. Ga naar Playlists en 
klik met je pijltje op de tijd die eronder 
staat. Deze kun je nu veranderen. Klik 
daarna op SAVE CHANGES onderaan in 
de balk. 
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8. SCHEDULES
Je koppelt je playlist altijd aan een SCHEDULE, een uitzendschema. Deze kun je  
eenvoudig maken in het SCHEDULES menu.

• Klik op de + om een schema toe te voegen. 
• Geef je schema een naam. Je kunt bijvoorbeeld verschillende schema’s aanmaken voor 
door de weeks en in het weekend. 

•  Klik op een dag om deze in te stellen, en klik dan op ADD DAILY SCHEDULE en geef 
deze een naam.

•  Je kunt dan direct je playlist aan deze dag koppelen. Klik op SET TIME en druk op 
save.

Wanneer je in de rechter balk de andere dagen aanklikt, zal dit schema ook op deze 
dagen worden ingezet. Op deze manier kun je heel je uitzendschema in elkaar zetten. 
Lay-out gebruik je hierin niet.

TIP: Probeer altijd net voor het weekend je uitzendschema klaar te hebben voor de 
week erop. 
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9. APPS
In Orangetube zitten diverse ‘apps’ die je in kunt zetten voor je uitzendingen. 
Op dit moment hebben we 15 apps. Er zullen er het komende jaar nog meer bij komen.
Instagram Link hem met je Insta-account en toon je posts op het scherm.
RSS Feeds  Een RSS-reader is een online reader waarin de links en previews 

van artikelen worden getoond waarop je bent geabonneerd. Dat 
kan van nieuwtjes tot branchegerelateerde info zijn. 

BBC News  Al het nieuws in krantenkopvorm met een afbeelding en een stuk-
je tekst. Refreshed de hele dag door.

CNN News  Al het nieuws in krantenkopvorm met een afbeelding en een stuk-
je tekst. Refreshed de hele dag door.

Youtube Je kunt een filmpje van Youtube laten draaien op het scherm
Google Slides  Je kunt live Google Sheets uitzenden. Gewoon even linken en je 

kunt ‘live’ aanpassen!
Embeddable code Door middel van deze app kun je bijvoorbeeld websites insluiten
Weather De weer-app om 5 dagen het weerbericht te tonen
Weather 2.0 De weer-app in een anderjasje om het weerbericht te tonen
Twitter Link hem met je Twitter-account en toon je posts op het scherm.
Facebook Video  Link hem met je Facebook-account en toon één van je videos’s op 

het scherm.
Euro News  Al het nieuws als Live TV. Gaat 24/7 door.
Slider Hier kun je ook een ‘dia-voorstelling’ mee maken.
Clocks Mensen vinden het prettig de tijd te zien, met deze app kan dat
Flight Schedule  Alle inkomende en/of uitgaande vluchten vanaf een bepaalde 

vluchthaven.
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10. LAY-OUT BUILDER
Dit is misschien wel het krachtigste middel in de Orangetube Software. 
Hier kun je je scherm opdelen om je infomatie over te brengen. Je kunt bijvoorbeeld 
je menu combineren met het weer van vandaag, de klok of een video met storytelling 
over je producten.
Klik op de + om een nieuwe layout te maken of kies uit één van onze templates. 

Opmerking: als je de software gebruikt zonder touchscreen,  
dan kun je 2, 7, 10 en 11 overslaan.
1.  De layer, een laag van de lay-out kan bijvoorbeeld een app bevatten, dat is 

superhandig!
2. Button; deze functie gebruik je wanneer je een touchscreen gebruikt.
3.  Tekst of ticker. Er zitten diverse lettertypes in Orangetube. Wil je je eigen lettertype 

gebruiken? Stuur ons even een mail. Een ticker is een stukje tekst wat je door het 
beeld kan laten lopen. Bijvoorbeeld voor een huishoudelijke mededeling. 

4. Image. Upload hier een beeld of logo.
5.  Je kunt ook een QR toevoegen op het scherm, om bijvoorbeeld extra informatie 

achter een product te geven, of om te reserveren of te bestellen.
6.  Dit is de playlist die je bij je uitzending kunt vullen. Je kunt hem leeglaten wanneer je 

hem niet gebruikt.
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10. LAY-OUT BUILDER

7. Hier kun je ‘scenes’ aanmaken, deze kun je triggeren met de buttons. 
8.  Je kunt Orangetube de portrait of landscape aan laten maken, je kunt het ook zelf 

doen of aanpassen. 
9.  Settings; hier vind je de info over de grootte van je scherm, de resolutie en een 

overzicht van scenes. Gebruik je het zonder touchscreen dan staat er hier maar 1 
scene. 

10.  Layers; alle elementen die je toegepast hebt kun je hier terugvinden. Makkelijk als je 
een complexe layout hebt  gemaakt. 

11. Action; de buttons bevatten actie’s, die vind je hier terug. 
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