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Magicשרת Info Serverומותאם,יותרוברורחדישמשתמשממשקעם,4גירסה

דיגיטלישילוטמסכישלהחדשיםדגמיםבלתמוךנועדה,שלכםבעסקשוניםלתרחישים

MagicInfoמובנהונגןTIZENהפעלהמערכתעםשמגיעיםPHF,PMF,DMFמסדרות S4,

תומכת4גירסהכןכמו.משופרתגרפיתויכולתיותרמורכביםתכניםהרצתכעתומאפשרים

,S3נגןעםלמסכיםאחורה S2.



MagicInfoגרסאות 

MagicInfo S1/S2/S3/S4
למסךנטעניםהתכנים,פאורפוינט/תמונות/ווידאוקבציהרצתהמאפשרמובנהנגןכוללדיגיטלישילוטמסך

.המסךשלטדרךומוגדריםקי-און-דיסקי"ע

לא לכל מסך יש נגן מובנה  . 1*  

הנגן בהתאם לדגםגירסת. 2

MagicInfo Server Lite
Sשרת בגירסתתוכן על מסך שלם ללא חלוקה כמו . חינם ללא עלות, מסכים ברשת25שרת בסיסית עד גירסת

MagicInfo Server S
,ברשתמשתמשיםי"עמרובותהרשאהרמות,ברשתמסכים500עד,Liteמיותרמתקדמתשרתגירסת

,מסךלכלרישיוןנדרשמכןלאחר,יום60חינם,שוניםטמפלטים60-בלאיזוריםמסךלחלוקתאפשרות

שלוובשלטבמסךמלאהשליטהאפשרות

MagicInfo Server I Premium
,ברשתמשתמשיםי"עמרובותהרשאהרמות,ברשתמסכים5,000עד,Liteמיותרמתקדמתשרתגירסת

.מסךלכלרישיוןנדרשמכןלאחר,יום60חינם,שוניםטמפלטים60-בלאיזוריםמסךלחלוקתאפשרות
עלשולטתזוגירסהMaginInfo Player Iכהמותקן-Agentבחיבורלמסךלוקלישמחוברקצהמחשבכלעל

HDMIאוDisplay Port



דרישות מערכת

 2.5מעבדGHz Dual Coreומעלה

 4זיכרוןGB ומעלה( 8רצויGB)

 200שטח פנוי בדיסק קשיחGBומעלה

 דפדפןCHROME אוEXPLORER10/11גירסה

 7/8/10מערכת הפעלה Professional אוServer 2008/2012

לא נתמכותHome 7/8/10מערכות הפעלה *

:פורטים נדרשים

7001

1515

7

9

21
5433

JAVA:

(ומעלה8לא )7גירסה



הערות
מתאימותהרשאותעםנוספיםחשבונותלהוסיףניתן,"מנהל"משתמשחשבוןנוצר,בהתקנה

צריך"מנהל"משתמשחשבון,כזהמשתמשכל(..'וכותוכןהעלאת,מסכיםקנפוג,תוכןעריכת)

.החשבוןאתלאשר
נתוניםבבסיסמשתמשהשרתPostgreSQLבגםלהשתמשאפשראולם-Microsoft SQLאו

SQL-ב Express
פלאש,מסמכים,וידאו,תמונותשהואתוכןלהוסיףניתן,PDF.

בניית,לשרתקבציםהעלאת:הואתוכןוהצגתבנייהסדרPlaylist,תזמוןSchedule,העלאה

.למסך

אוקבציםלמחוקניתןלא,תוכןלמחיקתPlaylistלהםשנקבעSchedule,אתלמחוקישתחילה

.Playlist/הקבציםאתמכןולאחרSchedule-ה

שרתMagicInfoכמותקן-Serviceאליוכשהגישהאינטרנטמדפדפןומופעל:HTTP://(MagicInfo
Server IP):(Port)/MagicInfo(7001)ההתקנהבמהלךנוצרהפורט

באנגליתלהיותצריכיםהמדיהקבצישמות
משרתתוכןלקבלמנתעלMagicInfo,ובמצבלרשתומחוברדלוקלהיותצריךהמסך

PlayerNetwork
שרתשרתאםMagicInfoהאחרוןהתוכןאתינגןהמסך,לשרתהמסךביןתקשורתאיןאומנותק

לושלחשהשרת



(MagicInfoהתקנת לפניחובה להתקין )התקנת בסיס הנתונים 1.

MagicInfoהתקנת שרת 2.

MagicInfoשרת הגדרת 3.

(Lite, S, I)רישיון ובחירת סוג השרת רישום 4.

MagicInfoלתקשורת מול שרת LFDהגדרת מסך 5.

(Time Zone)הזמן ואיזורהמסך בדיקת והגדרת שעון 6.

יצירת תוכן והעלאה למסך7.

מידע על תוכנת השרת8.

ניגון-הגדרה-תהליך התקנה

LFDנציג על המסך המקצועי -נגדיר-להלן השלבים בהם נתקין



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים . 1



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים 



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים 



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים 

הכניסו סיסמא  

לבסיס הנתונים

(1q2w3e4r: לדוגמא)



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים 

בחרו את הפורט  

לבסיס הנתונים
(5432או 5433כ"בדר)



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים 

השאירו ללא שינוי
(Localeבמחשב המקומי  )



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים 

,  מוכןהכל

להתחלת ההתקנה  

Nextלחצו על 



PostgreSQLהתקנת בסיס הנתונים 

בטלו את הסימון  , בסיום ההתקנה

Finishהזה ולחצו על 



MagicInfoהתקנת שרת . 2 4



MagicInfoהתקנת שרת  4



MagicInfoהתקנת שרת  4

תיקיית היעד של  

התוכנה



MagicInfoהתקנת שרת  4

ניתן לבחור בהתקנת  •

Express  אוAdvanced
•DB  צריך להיותPostgres
HTTPSאו HTTP-בחרו ב•



MagicInfoהתקנת שרת  4

-הכניסו את הסיסמא ל

PostgreSQL   שהתקנתם

מקודם



MagicInfoהתקנת שרת  4

הכניסו שם וסיסמא לבסיס  

הנתונים

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



MagicInfoהתקנת שרת  4

,  Expressאם בחרתם כהתקנת 

אלו ערכי ברירת מחדל

,Advancedאם בחרתם כהתקנת 

תוכנו לשנות ערכים אלו

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 
Expressבהתקנת 



MagicInfoהתקנת שרת  4

,  Expressאם בחרתם כהתקנת 

admin2016היא adminסיסמת 
כברירת מחדל

,Advancedאם בחרתם כהתקנת 

adminתוכלו לקבוע את סיסמת 



MagicInfoהתקנת שרת  4

מנהל  , הכניסו שם אתר

מערכת וסיסמה  

(adminזאת בנוסף ל )

(  כמו בדוגמא זו)

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



MagicInfoהתקנת שרת  4

אתרעותבחרו אם לקבל 

וכתובת שרת דואר, למייל

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



MagicInfoהתקנת שרת  4

לשמירת ההגדרות לקובץ      

,C:\MagicInfo Premium:   -ב

ולהמשך לחצו Saveלחצו על 

Nextעל 

MagicInfoהתקנת שרת  4



MagicInfoהתקנת שרת  4

שנדרשאוJAVAמותקןלאאם

ההודעהתופיע,JAVAעדכון

-בלאשרחייבים)להתקנההבאה

Installזהשלבעללדלגואין)

MagicInfoהתקנת שרת  4



MagicInfoהתקנת שרת  4

ההתקנה

,  הסתיימה

Finishלחצו על 

MagicInfoהתקנת שרת  4



MagicInfoהגדרת שרת . 3 4



MagicInfoהגדרת שרת  4

:פתחו דפדפן אינטרנט והקישו

7001: הפורט 

או  192.168.17.15: המחשב 

localhost( בו הותקןMagicInfo)
User ID:  admin
Password: admin2016
Sign In

ליצור משתמש חדש

Sign Up

חובה להקפיד על  : הערה

קטנות  /אותיות  גדולות
MagicInfoבהקלדת 



MagicInfoהגדרת שרת  משתמש חדש–4

,אם יצרתם משתמש חדש

הכניסו את כל הפרטים ולחצו  

Sign Upעל 

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



,אם יצרתם משתמש חדש

not Authorizedתקבלו הודעה , ותנסו להיכנס

(צריך לאשר אתכם" מנהל"חשבון )

MagicInfoהגדרת שרת  משתמש חדש–4

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



,אם יצרתם משתמש חדש

"  מנהל"כנסו עם חשבון 

(admin וסיסמאadmin2016)

MagicInfoהגדרת שרת  משתמש חדש–4

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



,(כרגע שנוצר עכשיו1יש )User- >Unapprovedלחצו על 

User ID-לחצו על ה

MagicInfoהגדרת שרת  משתמש חדש–4

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



MagicInfoהגדרת שרת  4

(Group)בחרו את שיוך לקבוצה 
(Role)בחרו את סוג החשבון 

Approveולחצו על 

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 

Expressבהתקנת 



MagicInfoהגדרת שרת  4

ריקUnapproved-וודאו ש

Allוודאו שהתווסף המשתמש ברשימת 

דלגו על שלב זה אם בחרתם * 
Expressבהתקנת 



Dashboard

Login-פרטי המשתמש שנמצא ב

Dashboardלחצו על 



רישום רישיון ובחירת סוג השרת. 4



רישום רישיון ובחירת סוג השרת

,  לרישום רישיון ובחירת סוג השרת

(admin" )מנהל"נדרש להיכנס כחשבון 

,  Expressאם בחרתם בהתקנת * 

admin2016הסיסמא היא 



.License Infoלחצו על , Settingsלחצו על 
1stלחצו על , להכנסת רישיון שרכשתם• Time Activation
Free Licenseלחצו על , לקבלת רישיון חינם ובחירת סוג השרת•

רישום רישיון ובחירת סוג השרת



והכניסו את הרישיון שרכשתם, 1st Time Activationלחצו על , לרישיון שרכשתם

רישום רישיון ובחירת סוג השרת



Lite : מסכים  25רישיון חינם עד

Premium S  אוPremium I
,לאינטנרטנדרש חיבור , יום60-ל

.ונדרש למלא את כל השדות

תופיע הודעה  , Saveאחרי לחיצה על 

לצאת מהחשבון ולהיכנס מחדש  

רישום רישיון ובחירת סוג השרת
לחצו , יום60-לקבלת רישיון חינם ל

Free Licenseעל 



לפס השמאלי יתווספו כל , אחרי רישום הרישיון

,  תזמון קבצי מדיה/העלאת/האפשרויות ליצירת

ושליטה על המסכים

אחרי

לפני

רישום רישיון ובחירת סוג השרת



לתקשורת  LFDהגדרת מסך . 5

MagicInfoמול שרת 

בשלט של המסךMenuהגדרת המסך בעזרת תפריט 1.

MagicInfoי "אישור המסך ע2.



מצב תמונה–הגדרת המסך 

,בשלטMENUמקשעללחצו

Pictureבתפריט Modeבחרו

בהתאםהרצויהתמונהמצבאת

במסךהשימושואופילמיקום



תאריך ושעה–הגדרת המסך 

System- >Timeבתפריט 
הגדירו את התאריך והשעה



ביטול חיסכון באנרגיה–הגדרת המסך 

System- >Ecoבתפריט 
את כל  Off-העבירו ל

האפשרויות



רשת–הגדרת המסך 

<  -Networkבתפריט 

Network Settings  חברו את

או   RJ45)המסך לרשת 

(אלחוטי אם המסך מאפשר



MagicInfoחיבור לשרת –הגדרת המסך 

<     -Networkבתפריט 

Server Network Settings- >

Connect to server  בצעו את

MagicInfo-החיבור לשרת ה



הכניסו את  Connect to serverבתפריט 1.

ולחצו  MagicInfo-של שרת הIPכתובת 

Saveעל 
(לא רצוי לשנות)7001שימו לב לפורט 2.

MagicInfo(Lite-שרת הבחרו את סוג 3.
(Premiumאו 

MagicInfoחיבור לשרת –הגדרת המסך 



בשלטHomeלחצו על מקש 

Playerעל OKלחצו על 
Network Channelובחרו את 

MagicInfoחיבור לשרת –הגדרת המסך 



MagicInfoהמסך מתחבר לשרת 
:שימו לב לכיתוב למטה

Clock Adjusted  או

'בוצעה התאמה של השעון'

MagicInfoחיבור לשרת –הגדרת המסך 



שהוגדרו  ים/נדרש אישור המסךMagicInfo-ב

admin-חובה להיכנס כ, לראשונה

MagicInfoי "אישור המסך ע



Unapprovedלחצו על Device-ב

MagicInfoי "אישור המסך ע



אישור המסך ושיוך לקבוצה

Approveסמנו את המסך ולחצו על 
רצויהושייכו את המסך לקבוצה , תנו שם



לקבוצת המסכים אליה משויך המסך  Scheduleאם העליתם תוכן מראש ויצרתם כבר 

.MagicInfoשניות המסך מציג את התוכן שהוזרם משרת ה ' תוך מס, הזה

עברו על השלבים הבאים, אחרת

MagicInfoחיבור לשרת –הגדרת המסך 



בדיקת והגדרת שעון המסך. 6



Time Zoneשעון המסך איזורחובה לסנכרן את 



תראה את שעון המסךCurrent Statusלחיצה על :  בדיקת שעון המסך1.

הגדרת זמני הדלקה וכיבוי המסך  . 2

(16x7חשוב מאוד למסך )



יצירת תוכן והעלאה למסך. 7



יצירת תוכן והעלאה למסך

Content -> 
New -> 

Upload Content

1/4 Content



יצירת תוכן והעלאה למסך

Content 2/4ובחר את התוכן להעלאה לשרתAdd Contentלחצו על 



יצירת תוכן והעלאה למסך

Close3/4 Contentולחצו על 100%-והמתינו לStart Uploadלחצו על 



יצירת תוכן והעלאה למסך

Contents4/4 Contentמוצגת רשימת התכנים , העלאת התוכן הושלמה



יצירת תוכן והעלאה למסך

,בחרו את סוג השרתPlaylist- >New Playlistלחצו על 

Createולחצו על 

1/4 Playlist



יצירת תוכן והעלאה למסך

גררו עם העכבר  , נמצא בצד שמאל Contentהתוכן 

,לצד ימין קובץ אחד או יותר לצד שמאל לניגון רציף

Saveבסיום לחצו על 

2/4 Playlist



יצירת תוכן והעלאה למסך

Save3/4 Playlist-ואשרו בPlaylistתנו שם ל 



יצירת תוכן והעלאה למסך

Playlist2/3 Playlist4/4 Playlist-מוצגת רשימת ה, הושלמהPlaylistבניית 



יצירת תוכן והעלאה למסך

Schedule- >New- >Content1/11 Scheduleלחצו על 



יצירת תוכן והעלאה למסך

Create2/11 Scheduleבחרו את סוג ההתקן הנבחר ולחצו על 



יצירת תוכן והעלאה למסך

,Scheduleזהו המסך הראשי של 

Playlistאו Contentבצד שמאל ניתן להציג 

3/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

,  Schedule-גוררים תוכן מצד שמאל לתוך ה

Schedule-או קליק שמאלי בעכבר במועד רצוי ב
לחצו על אייקון החיפוש Contentבשדה 

4/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

בחרו את הקובץ ולחצו  , Contentאו Playlistלחצו על 

Selectעל 

5/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

(Never Expired)בחרו אם להקרין במחזוריות 
Save-ואשרו ב, שעות24/ או בשעות מסוימות 

6/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

Save7/11 Scheduleבסיום לחצו על 



יצירת תוכן והעלאה למסך

,תנו שם לתוכנית

בחרו את הקבוצה אליהPublish to-ב

(במקרה זה(R_Dתרצו לשייך תכנית זו 

8/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

Republishולחצו על  Scheduleסמנו את ה –שלב אחרון 
Saveבחרו את הקבוצה ולחצו על , להפצה למסכים

9/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

בתחתית המסך יופיע סטטוס ההעלאה למסכים

בשלבי העלאה

העלאה הסתיימה

10/11 Schedule



יצירת תוכן והעלאה למסך

ים מציג את התוכן/המסך
11/11 Schedule



מידע על תוכנת השרת. 8



Dashboard
תראה את חשבון המשתמשDashboardלחיצה על 

Dashboardתוסיף אייקונים ל , לחיצה על כל אחד מהאפשרויות



Dashboard
תראה את חשבון המשתמשDashboardלחיצה על 

Dashboardתוסיף אייקונים ל , לחיצה על כל אחד מהאפשרויות



נתוני התקנת השרת

MSINformation,txtקובץ  
נמצא בתיקייה

C:\MagicInfo Premuim



השרתגירסת

Configlog.txtקובץ  
C:\MagicInfo Premuimנמצא בתיקייה  



END


