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Welkom bij TDM Digital Signage 
Bedankt voor uw interesse in TDM Digital Signage software. TDM is een cloud-gebaseerde Digital Signage 
oplossing die volledig vanuit uw webbrowser te beheren en configureren is. Deze handleiding is bedoeld om 
u als gebruiker op een gebruiksvriendelijke wijze te ondersteunen bij de installatie van TDM en het 
publiceren van content op uw computer of scherm. 

Deze handleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Minimale systeemvereisten 
• Overzicht van de functionaliteiten 
• TDM-player installeren op uw computer of scherm 
• Netwerkbeveiliging 
• Presentatie maken 

Voordat we beginnen willen wij u erop attenderen dat u altijd contact met ons op kunt nemen als u er even 
niet uitkomt. Of u nou een nieuwe of een bestaande gebruiker van TDM bent, wij staan voor u klaar! 

 

Minimale systeemvereisten 
PC-versie [player version] 

Minimale systeemvereisten: 

• Besturingssysteem – Windows 7 (ook de embedded versies) 
• Processor – 1.6 Ghz single-core of hoger 
• Geheugen – 2GB 
• Videogeheugen – 512MB 
• WiFi of bekabelde internet verbinding* 
• Administrator-rechten (voor de installatie) 

  

Geprefereerde specificaties 

• Besturingssysteem – Windows 7 (ook de embedded versies) 
• Processor – core i3 of hoger 
• Geheugen – 2GB 
• Videogeheugen – 1024MB 
• WiFi of bekabelde internet verbinding* 
• Administrator-rechten (voor de installatie) 
 

 
* Bij het tonen van full hd content wordt een bekabelde verbinding aangeraden 
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HTML-versie [non-player] 

Minimale systeemvereisten: 
• HTML5 geschikt toestel 
• Automatische HTML5 opstartfunctie 
• WiFi of bekabelde internetverbinding* 
 

* Bij het tonen van full hd content wordt een bekabelde verbinding aangeraden 
 

Gemeten bandbreedte verbruik TDM HTML5 player 

Categorie Resolutie Gemiddelde snelheid 
  

 
 

HTML basic template, tekst images, rss 420p 263 B/s 
HTML basic template, tekst images, rss 720p 384 B/s 
HTML basic template, tekst images, rss 1080p 560 B/s 

   HTML template YouTube (SD) 420p 448 Kb/s 
HTML template YouTube (HD) 720p 1421 Kb/s 
HTML template YouTube (HD) 1080p 2252 Kb/s 

   HTML template video RTSP (SD) 420p 398 Kb/s 
HTML template video RTSP (HD) 720p 1343 Kb/s 
HTML template video RTSP (HD) 1080p 2143 Kb/s 
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Overzicht van de functionaliteiten 
 

Functionaliteiten Player-versie [PC] Non-player versie 
[HTML5] 

   
Video upload v x 
Youtube v v 
Vimeo v v 
Websites v v 
Flash v x 
Silverlight v x 
Streaming Video v v 
Streaming Audio v v 
Weerbericht v v 
Dynamische tekst v v 
Externe data [RSS/XML] v v 
Media RSS v v 
TV-Zenders (alleen met sony) x v 
Lokale caching* v x 
Ticker tape v v 
Planmodule (scheduling) v v 
Bandbreedte efficiënt** v x 
Monitoring v v 
 

 

*) Met local caching wordt de data van de server gehaald en ook op de lokale PC bewaard. Zo kan er in geval van een internetstoring nog steeds een 
presentatie getoond worden. Dit geldt niet voor streaming-diensten zoals Audio- en Video streaming. 

**)De player is bandbreedte-efficiënt doordat de data eenmalig van de servers van TDM wordt gehaald. De player-versie hoeft niet iedere keer de 
content van internet te halen en is daardoor bandbreedte-efficiënt.  

Nu u op de hoogte bent van de systeemvereisten en weet welke versie u wilt gebruiken, bent u klaar om 
verder te gaan naar de volgende stap, de installatie van TDM. 
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TDM Player installeren op uw computer of scherm 
In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u TDM installeert op uw computer of scherm. Maakt u gebruik van de 
player version, dan heeft u een installatiebestand nodig. Deze kunt u downloaden door in te loggen op uw 
TDM Designer en te klikken op Administratie>downloads. Voor de installatie op een HTML5 geschikt scherm 
of apparaat heeft u geen installatiebestand nodig en kunt u verder gaan naar “Installatie HTML5 versie [non-
player version]” 

 

Installatie PC-versie [player version] 

Voor het correct functioneren van de TDM-playersoftware zijn er een aantal software-pakketten die 
automatisch mee geïnstalleerd worden op uw computer: 

• Flash player 11 
• DirectX 
• K-Lite codec pack 
• TDM Filesync service 

Voor een correcte werking is het ook belangrijk dat u van tevoren Microsoft .Net framework 4.5 installeert. 
Deze kunt u vinden op de downloadsite van Microsoft, of door hier te klikken. 

Optioneel kunt u Microsoft Silverlight installeren. Deze kunt u vinden op de downloadsite van Microsoft, of 
door hier te klikken. 

De setup van TDM Player 

Stap 1. Dubbelklik op het bestand TDMplayerSetup.exe. Er opent een dialoog die vraagt om administrator-
rechten. U klikt op Ja. 

Stap 2. Selecteer de gewenste setup-taal en klik op OK 

 

http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=30653
http://www.microsoft.com/silverlight/
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.Stap 3. Lees de instructie en klik op volgende 

 

Stap 4. Selecteer een andere map, of klik op volgende 
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Stap 5. Als u een snelkoppeling op uw bureaublad wilt, vinkt u dat aan en klik op volgende 

 

 

Stap 6. Klik op installeren 

 

Afhankelijk van de snelheid van uw computer kan het setup-bestand 15 minuten in beslag nemen. 
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Stap 7. Na de installatie klikt u op voltooien, de TDM Player zal dan opstarten en u vragen om de volgende 
gegevens: 

 

Die gegevens vind u terug in de TDM Designer onder Administratie>Logingegevens 

Nadat u uw gegevens heeft ingevuld zal de TDM Player de melding geven dat er geen presentatie gekoppeld 
is aan deze player. Log in op http://designer.tdmsignage.nl om een presentatie te maken of kijk op de 
volgende pagina voor een instructie. 

 

Na het doorlopen van de stappen is uw apparaat geregistreerd en kunt u een licentie toewijzen vanuit de 
TDM Designer door naar Dashboard>Player-overzicht te gaan en te klikken op de player die u zojuist heeft 
toegevoegd. Er verschijnt een lijst met beschikbare licenties, waarvan u er één selecteert. 

http://designer.tdmsignage.nl/
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Installatie HTML5 versie [non-player version] 

Afhankelijk van het door u aangeschafte merk en type scherm dient u via het menu van uw scherm de 
startup url in te geven. Mocht u hierin problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met onze 
supportafdeling. 

Binnen de designer zoekt u vervolgens de beschikbare licentie(s) op. Dit doet u door naar Dashboard>Player-
overzicht te gaan en te klikken op ‘Toon player URL’. 
 

 

 

Op het moment dat deze url door u is ingegeven op het scherm, zal het statusicoon groen kleuren. Een HTML5 
licentie kan net als een PC player licentie slechts aan één apparaat gekoppeld worden. 
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Presentatie maken 
Voordat u begint aan het maken van een presentatie is het handig om onderstaande afbeelding te bekijken 
en de hiërarchie te begrijpen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het bekijken van de bovenstaande afbeelding begrijpen we dat een presentatie is opgebouwd vanuit een 
template. Een presentatie mag meerdere afspeellijsten bevatten. Afspeellijsten bevatten pagina’s en 
pagina’s worden gebaseerd op een template.  

Een presentatie is de uiteindelijke content die u wilt tonen op een scherm, of meerdere schermen. Een 
presentatie wordt opgebouwd vanuit een standaard template, of een eigengemaakt template. Hieronder 
vertellen we u welke stappen u moet nemen om een presentatie te maken. 

  

Template(s) 

Pagina 

Afspeellijst 

Presentatie 

Pagina Pagina 

Afspeellijst 
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Beschikbare elementen 
Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare elementen in de TDM Designer. Deze worden gebruikt 
voor het bouwen van een template of masterpage. 

 Selectietool   Tekstelement   Afbeeldingelement 

 Video-element   Vierkant-element  TV-element  

 Website-element  Ticker-(scroll)  element  Datum-/tijd-element 

 Youtube-element  Vimeo-element   Audiostream-element 

 Slideshow-element  Nu24-element 

 

Selectietool 
De selectietool kunt u gebruiken om een element in uw presentatie te selecteren 

Tekstelement 
Met het tekstelement kunt u tekst toevoegen. In het dialoog wordt gevraagd om een naam (uw eigen 
omschrijving) en tekst. Via het tabblad opmaak kunt u het lettertype, de grootte, kleur, stijl en transparency 
instellen. Ook is het mogelijk om de tekst op te halen van een externe databron, bijvoorbeeld van de NOS. 
Daarvoor klikt u op het tabblad Data en kiest u bij externe data de datasource die u wilt gebruiken. Voor het 
aanmaken van datasources kijkt u in deze handleiding in het hoofdstuk “Externe data”. 
 
Afbeeldingelement 
Met het afbeeldingelement kunt u een afbeelding toevoegen. In het dialoog wordt gevraagd om een naam 
(uw eigen omschrijving) Via het tabblad opmaak kunt u kiezen voor de afmeting, transparency, verhouding 
behouden of niet en de uitlijning. Op het tabblad data kunt u een afbeelding uploaden vanaf uw computer 
door op “bestand(en) toevoegen” te klikken. Als u bestanden heeft toegevoegd dient u nog wel op de knop 
“Start Uploaden” te klikken. De afbeelding staat dan in uw media-library. Ook is het mogelijk om een 
afbeelding op te halen van een externe databron, bijvoorbeeld van Yahoo Weather. Daarvoor klikt u op het 
tabblad Data en kiest u bij externe data de datasource die u wilt gebruiken. Voor het aanmaken van 
datasources kijkt u in deze handleiding in het hoofdstuk “Externe data” 
 
Video-element 
Met het video-element kunt u een video toevoegen die vanuit uw lokale bestand wordt geüpload, of u kunt 
een Streaming-URL invoegen om live beelden te tonen van bijvoorbeeld een camera. Dat doet u via het 
tabblad “Streaming”. Op het tabblad Data kunt u een video kiezen of er één uploaden vanaf uw computer 
door op “bestand(en) toevoegen” te kiezen. Als u bestanden heeft toegevoegd dient u nog wel op de knop 
“Start Uploaden” te klikken. De video staat dan in uw media-library. 
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Vierkant-element 
Met het vierkant-element kunt u tekenen in uw template of masterpage. Deze optie wordt bijvoorbeeld 
gebruikt om een achtergrond te tekenen achter een tickertape. Via het tabblad opmaak kunt u kiezen voor 
een kleur. 
 
TV-element (alleen Sony w800-series) 
Met het TV-element kunt u televisiezenders van uw analoge tv-tuner tonen in uw presentatie. Via het 
tabblad data kunt u kiezen voor een kanaal. 
 
Website-element 
Met het website-element kunt u een website tonen. Via het tabblad data dient u de volledige URL in te 
voegen. Als extra optie kunt u kiezen voor de optie “reload”. De pagina wordt dan iedere keer opnieuw 
aangeroepen. 
 
Tickertape-element 
Met het tickertape-element kunt u een scrollende tekstbaan toevoegen. In het dialoog wordt gevraagd om 
een naam (uw eigen omschrijving). Via het tabblad opmaak kunt u het lettertype, de grootte, kleur, stijl en 
transparency instellen. Ook is het mogelijk om tekst op te halen van een externe databron, bijvoorbeeld van 
de NOS. Daarvoor klikt u op het tabblad Data en kiest bij externe data de datasource die u wilt gebruiken. 
Voor het aanmaken van datasources kijkt u in deze handleiding in het hoofdstuk “Externe data” Ook kunt u 
een eigen tekst invullen via het tabblad data. 
 
Datum-/Tijd-element 
Met het datum-/tijd-element kunt u een datum en/of tijd toevoegen. Via het tabblad opmaak kunt u het 
lettertype, de grootte, kleur, stijl en transparency instellen. Via het tabblad data kunt u kiezen voor het 
formaat, bijvoorbeeld HH:MM:SS of DD-MM-JJ. 
 
Youtube-element 
Met het Youtube-element kunt u een filmpje toevoegen die op Youtube staat. Daarvoor heeft u de URL of de 
Code nodig die bij uw filmpje hoort. U kunt bijvoorbeeld de URL kopiëren vanuit uw browser. De URL plakt u 
in Youtube code/url op het tabblad data en kiest vervolgens of u het filmpje helemaal af wilt spelen of slechts 
een gedeelte hiervan. 
 
Vimeo-element 
Met het Vimeo-element kunt u een filmpje toevoegen die op Vimeo staat. Daarvoor heeft u de URL of de 
Code nodig die bij uw filmpje hoort. U kunt bijvoorbeeld de URL kopiëren vanuit uw browser. De URL plakt u 
in Vimeo code/url via het tabblad data. 
 
NU24-element 
Met het NU24-element kunt u door NU.nl samengestelde video content eenvoudig koppelen. Deze content 
wordt gecategoriseerd aangeboden (Algemeen, Sport, Zakelijk, Tech, Entertainment en Weer) . U geeft in de 
editor zelf het kaderformaat op en selecteert via het dropdown menu de gewenste categorie. De data wordt 
extern periodiek vervangen, waardoor u er zelf niks meer aan hoeft te doen. 
 
Slideshow-element 
Met het Slideshow-element kunt u in een handomdraai eenvoudig zelf een carrousel van afbeeldingen 
creëren. Door afbeeldingen vanuit de beeldbank te koppelen stelt u uw eigen sequentie van beeldmateriaal. 
Samen. U kunt hierbij ook zelf de tijdsduur aangeven van de afwisseling van de afbeeldingen onderling en er 
voor kiezen om de afbeeldingen semi transparant te tonen. 
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Masterpages 
Een masterpage is een pagina die elementen bevat, zoals bijvoorbeeld een tickertape die op iedere pagina 
van de presentatie terug moet komen. Het is dus eigenlijk een laagje die over alle pagina’s ligt. Een voorbeeld 
van de toepassing kan zijn: u wilt in de hele presentatie dezelfde achtergrond gebruiken met een NOS-
nieuws tickertape. U kunt dan een masterpagina aanmaken door in de TDM Designer naar Content > 
Masterpages te navigeren en op de knop “Nieuwe Masterpage” te klikken

 

Er opent een nieuw scherm en u vult de naam van uw masterpage in en kiest de gewenste resolutie. 

 

 

Vervolgens opent er een scherm waarop u elementen kunt selecteren. Dat zou bijvoorbeeld een 
achtergrondafbeelding en een tickertape kunnen zijn. 

 

Templates 
Als u gebruik maakt van een vooraf gedefinieerde template, begint u bij stap 2. Als u zelf een template wilt 
maken begint u bij stap 1. 

Stap 1: Het maken van een template 

In de TDM Designer klikt u op content en vervolgens op templates. In het templatescherm klikt u op “Nieuwe 
template”.  

 

U typt de naam in van het te maken template, kiest de juiste resolutie en klikt op opslaan. 
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Het volgende scherm wordt geopend: 

 

 

In de template-designer kunt u kiezen voor één van de elementen die u in de menubalk ziet: 

Als u klikt op het element dat u in het template wilt plaatsen kunt u vervolgens met de muis in het witte 
venster beginnen te tekenen. Dit doet u door uw rechtermuisknop ingedrukt te houden en de gewenste 
afmeting te tekenen. Als u dat gedaan heeft zal er een venster openen: (in dit voorbeeld tekenen we een 
afbeelding) 

 

In het afbeeldingvenster dient u een aantal zaken in te geven, waaronder de afbeeldingnaam. De 
afbeeldingnaam dient een voor u begrijpbare naam te zijn en wordt niet in de uiteindelijke presentatie 
getoond. 
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Via het tabblad opmaak kunt u een aantal keuzes maken met betrekking tot de opmaak van het element. Bij 
afbeelding hebben we de volgende keuzes: 

• Verhouding wordt niet behouden 
• Verhouding wordt behouden 

Standaard staat “Verhouding wordt niet behouden” aan. 

Via het tabblad data kunt u een reeds geplaatste afbeelding kiezen of u kunt er één uploaden vanaf uw 
computer door op “bestand(en) toevoegen” te klikken. Als u bestanden heeft toegevoegd dient u nog wel op 
de knop “Start Uploaden” te klikken. Als u dat heeft gedaan kunt u de afbeelding selecteren door erop te 
klikken en vervolgens klikt u op opslaan om de afbeelding in te voegen.  

 

In het voorbeeld hebben we een tweede afbeelding toegevoegd aan de rechterzijde genaamd “banner”. 
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Vervolgens kunnen we in het template kiezen voor bijvoorbeeld een tekstelement en deze toevoegen aan 
het template. Dat ziet er als volgt uit: 

 

Het template is bijna klaar voor gebruik. We kunnen er nog voor kiezen om bijvoorbeeld een tickertape toe 
te voegen met het nieuws van NOS. Zoals u eerder heeft gelezen, kunnen we gebruik maken van een 
tickertape die we in de masterpage zetten of dat we de tickertape invoegen in deze template. Wij kiezen nu 
voor het plaatsen in deze template. 

Klik op het tickertape-element en teken in de onderste zwarte balk een tickertape, geef het element een 
naam bijvoorbeeld “NOS tickertape”. Via het tabblad opmaak kiest u voor een lettergrootte van 60 
(gebruikelijk) en voor de kleur wit. Via het tabblad data kiest u NOS en als kolom “titel” en klikt op opslaan. Er 
wordt nu uit de RSS-feed van de NOS de kolom titel getoond met een puntgrootte van 60 in de kleur wit. U 
klikt bovenin de pagina op opslaan. Uw template is nu klaar voor gebruik. 
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Pagina’s 
Een pagina wordt gebaseerd op een template. Hiervoor kunt u gebruik maken van één van de vooraf 
gedefinieerde templates of u kunt gebruik maken van een zelf gemaakte template. In dit voorbeeld 
gebruiken we het template “Handleiding template”. Om een pagina te maken klikt u in de TDM Designer op 
het Content>Pagina’s en vervolgens op nieuwe pagina. 

 

Er opent een scherm waarin u de naam van de nieuwe pagina ingeeft. In dit voorbeeld gebruiken we de 
naam “Mijn eerste pagina”. U kiest een template en klikt op opslaan. 
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De volgende pagina opent: 

 

 

 

Door aan de rechterzijde onder elementen op een element te klikken, kunt u wijzigingen aanbrengen in 
bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen. U kunt de positie van de elementen niet meer aanpassen. Dat kan alleen 
in het template. Als u klaar bent met het bewerken van een pagina klikt u op “opslaan”. 

Nu willen we graag onze pagina aan een afspeellijst toevoegen. Ga hiervoor naar het hoofdstuk 
“Afspeellijsten”. 
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Afspeellijsten 
Een afspeellijst bevat pagina’s met informatie die u wilt tonen op schermen. Een uiteindelijke presentatie 
mag meerdere afspeellijsten bevatten. Bijvoorbeeld: u heeft een scherm in de kantine geplaatst en wilt naast 
de centrale informatie ook het menu tonen. U kunt dan kiezen voor een afspeellijst met centrale informatie 
en menu-informatie. Zo voorkomt u dat menu-informatie op schermen terecht komt waar deze niet thuis 
hoort. Om een afspeellijst te maken en pagina’s er aan toe te voegen klikt u in de TDM Designer op 
Content>Afspeellijsten en vervolgens op “nieuwe afspeellijst”.  

 

U geeft de naam van de presentatie in, selecteert de juiste resolutie en klikt op opslaan. Er opent een nieuw 
scherm met alle pagina’s die beschikbaar zijn in dezelfde resolutie: 

 

Vervolgens klikt u op de pagina die u wilt toevoegen en klikt op “toevoegen aan timeline” 
De pagina verschijnt nu onder op de tijdlijn. Door de pagina aan de rechterkant naar rechts te slepen kunt u 
de tijdsduur instellen. Bijvoorbeeld: als u de pagina 20 seconden wilt tonen op het scherm, sleept u de pagina 
(vergroot) naar 20 seconden. Of u gebruikt de “-“ en de “+” knop. Als u de gewenste pagina(s) heeft 
toegevoegd klikt u op opslaan en gaat verder naar het hoofdstuk “Presentatie maken” 
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Presentatie maken 
Als het goed is, heeft u nu alle ingrediënten om een presentatie te maken, namelijk: 
 

• Een template 
• Een pagina 
• Een afspeellijst 

 
We kunnen nu starten met het aanmaken van een presentatie. Klik in de TDM Designer op 
Content>Presentaties en vervolgens op de knop “nieuwe presentatie”  

 
 
Voer een naam in die u aan de presentatie wilt geven en selecteer een resolutie. Als u een masterpage heeft 
aangemaakt, dan selecteert u de juiste masterpage uit het menu. 
 

 
 
Vervolgens selecteert u een afspeellijst, in ons geval is dat “mijn eerste afspeellijst”  

U klikt op het  symbool en u selecteert een afspeellijst: 
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Door op “bekijk pagina’s” te klikken, kunt u ook een tijdsplanning instellen. Kijk hiervoor in het hoofdstuk 
“Plannen van pagina’s”. Uw content is bijna gereed voor gebruik, u hoeft alleen nog maar een player of 

playergroep te koppelen. Klik daarvoor op de  boven “koppel player” en selecteer de juiste player of 
groep. Gefeliciteerd! Uw presentatie wordt nu getoond op uw scherm. 
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Externe data 
Bij externe data kunt u feeds opgeven van externe bronnen. Denk hierbij aan RSS-feeds, XML-feeds of 
Twitter-feeds. RSS-feeds worden vaak gebruikt om zonder opmaak informatie aan te bieden voor 
programma’s van derden. TDM Digital Signage is daar één van. Ook zou het zo kunnen zijn dat u bijvoorbeeld 
een HRM-pakket heeft die de verjaardagen van uw medewerkers aanbied in XML. Zo kunt u dus op een 
eenvoudige manier data op uw scherm tonen. 

Om een zogenaamde feed toe te voegen klikt u in de TDM Designer op Content>Externe data, vervolgens 
klikt op “nieuwe databron”  

 

In ons voorbeeld voegen we een Twitter-feed en een RSS-bron toe. 

Twitter-feed 

Bij naam geven we de gewenste naam van de feed in en bij type kiezen we “Twitter”. Bij zoekterm typen we 
de Twitter-gebruikersnaam, bijvoorbeeld: “@NUnl” of een zoekterm, bijvoorbeeld “#nieuws” en klikken op 
opslaan. U heeft nu een externe databron toegevoegd. 
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RSS-/XML-feed 

Bij naam geven we de gewenste naam van de feed in en bij type kiezen we “RSS/XML” en bij “url” voeren we 
de RSS-url in, bijvoorbeeld: http://www.nu.nl/feeds/rss/algemeen.rss en klikken op opslaan. 

 

 

U heeft nu uw eerste externe databron(nen) toegevoegd. Om de databron te plaatsen in uw presentatie 
dient u deze nog wel toe te voegen aan een masterpage of template. Kijk voor de instructie in het hoofdstuk 
“Masterpages” of “Templates”  

  

http://www.nu.nl/feeds/rss/algemeen.rss
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Plannen van pagina’s 
Met TDM Digital Signage software is het ook mogelijk om pagina’s te plannen, zo kunt u bijvoorbeeld 
verjaardagen van collega’s plannen of speciale aanbiedingen of openingstijden. Bijvoorbeeld: u heeft een 
cafetaria en heeft elke woensdagmiddag het kindermenu in de aanbieding. U kunt er dan voor kiezen om één 
keer een pagina te maken en deze elke woensdagmiddag te laten tonen op uw scherm. Hieronder laten we 
zien hoe dat in zijn werk gaat. 

Ga naar de presentatie waarvan u een pagina wil plannen door in de TDM Designer te klikken op 
Content>Presentaties en klik op het potloodje voor de presentatie waarvan u één of meerdere pagina’s wilt 
plannen: 

 

Klik op de knop “bekijk pagina’s” 

 

Selecteer de pagina die u wilt plannen. Er opent een nieuw scherm waarin u de tijd van/tot, datum van/tot 
en de dagen kunt selecteren. In ons voorbeeld laten we deze pagina een jaar lang elke woensdag zien van 
12:00 tot 13:00 uur. 
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Support 
Als het goed is kunt u na het lezen van deze handleiding een complete presentatie maken en deze uitzenden 
op uw schermen. Op onze website vindt u ook antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Mocht u extra hulp nodig hebben dan staan we graag voor u klaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 
17:00 uur. Onze support-afdeling is bereikbaar via telefoonnummer 020-2610985. Of per mail via 
support@tdmsignage.nl 
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