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Maak snel een videowall met BrightWall 
 
BrightAuthor biedt mogelijkheden voor het snel samenstellen van een videowall. Zo heeft u eenvoudig een aantal 
players geplaatst, waarbij de content frame nauwkeurig synchroon wordt afgespeeld. 
Restrictie daarbij is, dat het alleen functioneert bij een z.g. ‘Looping’ presentatie. 
Interactiviteit is dus niet mogelijk. 
 
Er zijn twee methodes: 

1- Regular 
Hierbij plaatst u in elke beeldscherm een eigen video. 
Zo kunt u optimale resolutie per scherm behalen (miximale resolutie van het toegepaste beeldscherm). 

 
2-    Streched mode; hierbij wordt 1 video over meerdere monitoren verdeeld. 

               Voor een standaard HD video is dit wel toepasbaar, maar de resolutie per scherm neemt evenredig af. 
 
Voorbeeld: 
Bij een 2 X 2 videowall zal dus elke monitor een vierde deel van de maximale resolutie krijgen. 
In full HD is dit dus 960 X 540 pixels per monitor. 
 

 
 
Open Brightautor en ga naar “Create”. 

 
 
Zie volgende pagina 
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Heeft u al eerder een BrightWall gemaakt, dan opent u deze “Open BrightWall Presentation”. 
Start u een nieuw project, geef dan de juiste titel op  (Save as) 
 

 
 
Klik op de + Create BrightWall configuration 
Kies de juiste instelling, zoals op pagina 1 is toegelicht. 
In dit voorbeeld kiezen we voor de meest gebruikte mode “Regular”. 
 

 
 
Kies de juiste player modellen, de resoluties en eventueel de Landscape of Portrait mode. 
Kies het aantal rijen en kolomen. Bij een 2X2 videowall is dit dus 2 en 2. 
Geef eventueel een domein nummer (bij meer videowalls in één netwerk. 
Voer eventueel de bezel dikte in. 
Klik op ‘Save as’ 
 

 
 
Zie volgende pagina 
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Klik één van de zones (beeldschermen) aan en plaats de juiste video op de tijdlijn. 
Doe hetzelfde met de andere beeldschermen. 
Klik op File > Save 
 

 
 
Publish: 
De volgende stap is het ‘Publishen’ van het project. 
In dit voorbeeld zult u 4 Publishes moeten maken; voor elke player 1 Plubilsh op een SD Card. 
Klik op Publish en kies “ BrightWall Presentations 
 

 
 
Klik op “Publish”. 
Het systeem vraagt, waar u de Publish naartoe wilt schrijven. 
Kies de Carreader met de SD Card en klik op ‘Publish’. 
 

 
 
Zie volgende pagina 
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Het systeem zal de eerste Publish uitvoeren. Zodra deze klaar is, zal gevraagd worden voor publishing van 
het tweede scherm, enz. 
Plaats de cards in de players en zet deze aan. 
Weldra zullen de scherm nummers op het beeld verschijnen en zal na 10 seconden de presentatie starten. 
 
Let op: 
Uw players moeten wel met netwerkkabels en een hub of switch zijn verbonden. 
 

 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Zwart Audiovisual BV 
Zuidesch 4 
9304 TW  Lieveren 
T: 0505017340 
E: info@zwart-av.nl 
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