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Førstegangs oppsett av Philips infoskjerm  
 

Skjermen skal monteres på vegg med medfølgende veggfeste. Alternativt går det an å 
kjøpe fot til skjermen eller gulvstativ med / uten hjul.   

Nettverkskabel 
Koble til strøm og nettverk / internett. Dersom du kobler infoskjermen til nettverket 
med en nettverkskabel er skjermen allerede nå ferdigoppsatt og klar til bruk!  

Trådløst nettverk / Wi-Fi 
Dersom du ikke har mulighet til å koble skjermen til med nettverkskabel, kan du heller 
koble til med trådløsnett / Wi-Fi slik:   

 Slå på skjermen og bruk fjernkontrollen for å komme til Android-menyen slik:  

 
1. Klikk på huset etterfulgt av tallene 1888 

i raskt tempo. Prøv ev. flere ganger. 
2. Velg Network 
3. Velg Wi-Fi 
4. Under Hovedbryter, velg Aktiver 
5. Velg et tilgjengelig trådløst nettverk og 

fyll inn passord 
6. Bekreft med "ok" eller "koble til" 
7. Gå ut av Android-menyen ved å klikke på 

fjernkontrollens tilbakeknapp noen ganger 
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Pålogging til Xibo  
 

Når skjermen er tilkoblet nettverk / Internett, skal skjermen administreres fra ei 
nettside. Gå til nettsiden https://nordland.xibo.co.uk og logg deg på brukernavn og 
passord som du har fått fra Nordland fylkesbibliotek. Ta kontakt om du mangler 
påliggingsinformasjon.  

Xibo har en meny til venstre som kalles for Dashboard. Til daglig er det stort sett 
Layouts og Schedule som blir brukt. Det er i Layout vi kommer til å bruke absolutt 
mest tid. 

 

 Layout brukes til å lage plakater / bilder. 
 Schedule brukes til å publisere layoutene på skjermen samt 
bestemme hvor lenge plakatene skal vises. 
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Lag din første layout basert på en template (mal) 
 
Nå er tiden inne for å lage den første layouten (plakaten) på skjermen din. Til dette er 
det enklest å bruke en template (mal) som heter «Blå med venstrekolonne 2». Denne 
malen inneholder klokke, dato, bakgrunnsbilde, ramme til tekst og bilder samt 
eksempeltekster og –bilder. 

 

Gjør som på bildet over i nevnte rekkefølge.  

 

Neste bilde viser eksempeltekster og –bilder. Disse skal vi etter hvert slette før vi 
oppretter egne tekster og bilder. 
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Forhåndsvise layout 
Vi kan starte med å se hva denne layouten inneholder – altså hvordan vil den se ut på 
infoskjermen. 

 Klikk på «Actions» og «Preview Layout».   

Xibo vil nå spille av hele layouten, med både 
bilder og tekster.  

Lukk arkfanen i nettleseren når visninga er ferdig. 

 

 
Region 
Layouten (plakaten) består av flere regioner. En region er et område der man kan 
plassere tekst, bilder, film el.l. En region har lysegrå bakgrunn. Se f.eks. på 
kommunevåpenet og biblioteknavnet øverst til venstre. Dette er 2 regioner. 

 

 En region kan inneholde mange bilder, tekster ol. 
 Det går ikke an å legge til en tekst eller et bilde utenfor en region.  

Endre innholdet i en region 
Vi kan starte med å endre teksten oppe til venstre fra «Kommune folkebibliotek» til 
f.eks. «Saltdal bibliotek».  

Dobbeltklikk i regionen som skal endres. Da får du opp dette bildet: 
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Ett gult felt viser at regionen inneholder kun 1 tekst.  Klikk på «Edit» for å redigere 
teksten slik du vil ha den.  

 

Her kan du endre teksten omtrent på samme måte som du endrer tekst i Word eller 
Outlook. Den røde ramma rundt teksten viser regionens størrelse. 

Klikk Save og Save Order når du er ferdig. 
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Rydde opp i malen 
 

Alt av arrangementer, forfatterbesøk, ol. som biblioteket skal vise på infoskjermen kan 
legges inn i den største regionen til høyre, her markert med rødt.  

 

Vi starter med å dobbeltklikke i regionen. Da får vi opp «Region Timeline». Her ser vi hva 
som skal vises i regionen, hvor lenge det skal vises, og hva det er.  

 

Gule felt er tekster  

Røde felt er bilder 
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Ettersom dette er første gangen vi tar i bruk malen, kan vi gjerne slette alt innhold i 
«Region Timeline» ettersom vi ikke har behov for bilder og tekster som ligger der.  

Klikk på Delete og bekreft med Yes på alle fem eksempeltekster og –bilder som fulgte 
med malen. 
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Tekst i region 
 

Region Timeline er tom og vi skal opprette en egendefinert tekst som vi ønsker å vise.  

 

Klikk på Text og skriv inn ønsket tekst. Velg skriftstørrelse, skrifttype, sentrering av tekst 
osv. etter eget ønske.  
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Dersom du ikke ser hele tekstområdet, kan du klikke og dra i pila nederst til høyre:  

 

 

Klikk Save og Save Ordre. 

T I P S 

Om du vil, kan du forhåndsvise 
layouten din sånn: 
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Laste opp bilde / media til Xibo 
  

Det kan være et godt blikkfang å legge ut bilder / foto 
fra nærområdet på infoskjermene. Bildene må du 
lagre på PC-en din, før du laster dem opp til Xibo. 

Du kan også laste ned gratis bilder fra internett, men 
vær obs på opphavsrett. Bilder fra f.eks. pexels.com og 
https://unsplash.com kan fritt brukes uten å henvise til 
kilde / fotograf.  Det finnes også flere bildearkiv som er 
lisensierte under CC0, Creative Commons Zero, som 
bl.a. gjør at vi kan bruke bildene uten å henvise til kilde. 

Dersom du har foto / bilder på PC-en din og ønsker å 
laste opp disse, er det flere steder man kan gjøre dette 
i Xibo. Vi velger å presentere én metode som kan 
brukes til opplasting av både bilder og bakgrunnsbilder, 
musikk, filmer, pdf, skrifttyper mm. Alt dette kalles for 
«Media».   

• I dashbordet – klikk «Media».   

• Klikk 

• Klikk  

• Velg bildene (Ctrl + klikk, for å velge flere) du ønsker å laste opp. Bekreft med  

  
  

• Klikk 
på  

• Klikk på  

Nå er bildene opplastet og du kan 
bruke dem som bilder i en layout.  
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Sette inn bilde i region 
 

Nå har vi lastet opp ett eller flere bilder fra PC til Xibo. Vi er klare for å sette bildet inn i 
en region.  

Klikk på Layouts. Klikk på den lille sorte pila til høyre i layouten du skal endre. (se bilde) 
Velg Design. 

 

 

Målet vårt er at teksten om boksalg skal vises først. Etterpå skal vi vise et bilde.  

 

Dobbeltklikk i regionen til høyre (Boksalg). 
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Klikk på Image:  

Klikk på View Library, for å velge hvilket opplastet bilde du skal vise 

 

(Ja, her er også en mulighet til å laste opp bilder ved å klikke på Add files) 

 

Når du har funnet bildet ditt, klikker du på + og Save. 

Save Order. Du kan gjerne prøve å forhåndsvise layouten igjen. Da kommer først 
teksten til å vises, deretter bildet. 
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Bilde og tekst samtidig i samme region 
 

Av og til kan det være nyttig å vise både bilde og tekst i samme region, samtidig.  

Start med å dobbeltklikke i regionen til høyre (Boksalg). 

 

Klikk på Text i menyen til venstre. 

Skriv ønsket tekst og velg bildet (som du har lastet opp tidligere) i Library.  

(Når vi jobber i en «Text» har vi ikke mulighet til å laste opp bilder. Vi må derfor ha lastet 
opp bildet på forhånd slik som beskrevet tidligere) 
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Nå vises bildet, men det er feilplassert og har feil størrelse. Det første du kan gjøre er å 
dobbeltklikke på bildet og skriv inn høyde 975 slik som på bildet nedenfor.  
 
Etterpå kan du klikke på f.eks. høyrejusteringsknappen markert i rødt nedenfor.

 
Nå skal bildet være plassert til høyre og størrelsen er fin. 
 
Klikk Save og Save Order. 
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Om du ønsker å se hva du har publisert, kan du bla fram og tilbake mellom tekstene og 
bildene ved å klikke på pilene. Se bildet.

 
Alternativt kan du forhåndsvise slik som beskrevet tidligere.  
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Publisere layout til skjerm.  
  

Gratulerer, du har nettopp laget din første layout som inneholder både tekster og 
bilde(r).  Det tok kanskje mange minutter nå, men det vil gå raskere neste gang.  

Nå har vi en layout som vi ønsker å vise på egen skjerm. Hvordan gjør vi det?  

 

• Øverst i dashbordet klikker du på Schedule.  

• Velg skjermen din i feltet «Select Displays» og se at månedsvisning (Month) er 
valgt. Se bildet. 

• Klikk på   
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Det er 3 felter som vi skal bry oss om: 

Display = Her velger du skjermen som layouten skal vises på. Skjermen din er allerede 
valgt.  
Dayparting = Layoutene skal vanligvis vises hele døgnet (Always), men man kan velge 
dato og klokkeslett om ønskelig. 
Layout / Campaign: Velg layouten du ønsker å publisere.  

Klikk på «Save».  

Ta gjerne en titt på de andre innstillingene under «Repeats». Her kan du velge å vise 
layouten f.eks. kun hver formiddag eller kun onsdag og lørdag.   

NB: «Display Order» og «Priority» må være blanke / tomme.  

I løpet av noen minutter vil skjermen din hente den nye layouten.  
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Nå er «Standardlayout» publisert på skjermen én gang. Om du skal endre på layouten 
senere, behøver du ikke å publisere på nytt. Da er det tilstrekkelig å klikke som på bildet 
nedenfor:
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Avanserte funksjoner 
 
Overganger  
 

I den store regionen til høyre har det blitt lagd: 

1. En tekst 
2. Ett bilde 
3. En tekst og bilde 

Det ser finerer ut med en myk overgang mellom disse mediene.  

Legg til ønskede overganger i «Region Timeline» ved å klikke på «In Transition» velg 
«Fade In» og klikk Save. 
 
Klikk etterpå på «Out Transition» og vel «Fade Out». Klikk Save. 
 
I bildet nedenfor ser du at tekst og bildet fader inn og ut.  

 
  

På infoskjermen er det nå en glidende overgang mellom mediene. På forhåndsvisninga 
er vises dessverre ikke disse overgangene. 
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Visningstid 
 

Du har mulighet til å bestemme hvor lenge tekstene og bildene skal synes.  

I Region Timeline klikker du på Edit 

 

 

Klikk på Options 

 

Kryss av på «Set a duration?» og velg antall sekunder dette skal vises.  

Save og Save Order.  
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Lag layout uten template / mal 
Det kan være enklest å bruke malen i forrige eksempel. Dersom du 
heller ønsker å ha annen bakgrunn eller helt annen utforming på 
layouten, kan du lage en egen layout som du designer 100% selv. 

Dersom du ønsker å lage layoutene i canva.com, Microsoft 
Publisher eller PowerPoint, bildebehandlingsprogram eller 
annet, kan du følge deler av denne veiviseren.  

 Vi kan begynne med å lage en plakat om åpningstiden til biblioteket.  

• Klikk på «Layouts» i Dashbordet  

• Klikk på den grønne knappen «Add Layout»  

• I feltet «Name» gir du layouten et navn, 
f.eks. «Åpningstid».   

• Klikk Save  
  

Bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge  
  

• Klikk på «Background». (Dersom du ikke ser «Background» må du 
først klikke på 
«Designer».  

• Klikk på arkfanen «Background» og 
velg «Background Image» dersom du 
vil velge et bilde som allerede finnes 
hos Xibo. Det kan passe å bruke bildet 
«Ramme.jpg». Bildet blir forhåndsvisst 
nederst i vinduet etter at du har valgt 
det.  

• Velg en bakgrunnsfarge  
som er lik området der vi skal skrive 
tekst. Tavla er hvit – derfor klikker vi 
på «Background Colour» og velger hvit i fargepalletten.   

• Klikk «Save»  
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Hele bakgrunnsbildet har fått et 
hvitt felt over seg. Feltet kalles en 
«Region». Det er i regioner vi har 
mulighet til å legge inn f.eks. 
værmelding, bilder, twittermeldinger 
eller i vårt tilfelle tekst, altså 
åpningstiden. Vi ønsker kun at 
teksten skal være inni ramma. Vi 
tilpasser regionen slik at det 
matcher omtrent ramma slik:  

• Klikk nederst i høyre hjørne i 
regionen, dra og juster med 
musa til ønsket regionstørrelse 
og -plassering.  

• Når du er fornøyd må du lagre regionens plassering. Klikk på «Save Region 
Positions» for at layouten din skal huske plasseringen.  

Tekst i regionen 
  

• Dobbeltklikk i regionen og «Region 
Timeline» åpner seg. Det er her vi 
velger hva vi skal vise i regionen.  

• Velg «Text» i menyen til venstre.   

• Nå skriver du inn teksten du 
ønsker og velger skrifttype, 
skriftstørrelse, midtjustering mm.   

Den røde rammen er omrisset av 
«Regionen». Bakgrunnsfargen er hvit, slik 
som vi valgte tidligere.   

Dersom du ikke ser hele regionen / den 
røde rammen, kan du tilpasse visningen 
ved å klikke og dra i den grå trekanten 
nederst til høyre. Når du har skrevet inn teksten:  

• Klikk «Save»    

• Klikk «Save Order» nederst.  

Nå er du tilbake til «Designer» og ser ei forhåndsvisning av åpningstiden din. Nå kan du 
eventuelt justere størrelse og plassering på regionen igjen og klikk på «Save Region 
Positions» når du er ferdig.   
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Forhåndsvisning 
  

For å se ei forhåndsvisning av layouten:  

 Klikk på «Actions» og «Preview Layout».   

  
Publisere layout til skjerm.  
Se tidligere beskrivelse.  

  

    
Legge til mer tekst på en layout  
  

Nå viser skjermen din åpningstidene til biblioteket, men hva med sommeråpningstid? Vi 
kan velge å legge til enda en tekst på samme layout. Vi ønsker at layouten med 
tavlebakgrunnen først skal vise normal åpningstid etterfulgt av sommeråpningstid.   
 

 I dashbordet, klikk på Layouts 
 Finn fram layouten som heter "Åpningstid" og 

velg "Design" fra nedtrekksmenyen til høyre 
 Dobbeltklikk i tekstregionen 
 Klikk "Text" i menyen til venstre for å legge til 

en ny tekst om sommeråpningstid 
 Klikk "Save" 
 Nå har du to grønne elementer i "Region 

timeline". Øverst ligger "Åpningstid", nedenfor 
ligger "Sommeråpningstid". Du kan se 
forhåndsvisning av teksten ved å holde musa 
over det grønne feltet. 
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Du kan bytte rekkefølge på tekstene ved å bruke musa: Klikk og dra.  

 Klikk «Save Order» nederst i vinduet.   

  

Etter noen minutter vil skjermen din vise både åpningstid og sommeråpningstid. 

 Layouten har du allerede publisert (schedulert) og du trenger ikke å gjøre det 
enda en gang.   

  

  

Du kan holde musa over det blå feltet nede til venstre i regionen. Der ser du at du har 
lagt inn 2 tekster. Du kan klikke på pilene, fram og tilbake, for å vise de to tekstene.  
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Feilsøking  
  

Fjernkontroll: Info + 77 = Nettverksoppsett, IP adresser, Android versjon med mer.   

Fjernkontroll: Hjem (Hus) + 1888 i hurtig temp= Androidmeny  
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