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Problemen met Controlscreen:

Het kan voorkomen dat er problemen optreden zoals:
- Wit beeld 
- Melding: kan de pagina niet openen / geen internet verbinding / 
- Een melding met een zielig gezichtje ( AW SNAP melding )
- Helemaal geen beeld (zwart scherm)
- Geen signaal

Herstarten mediaspeler
Een oplossing voor dit probleem is eenvoudig. Je kunt de mediaspeler herstarten door de stroom er 10 
seconden vanaf te halen en daarna de stroom er weer op te doen. Hiermee reset de mediaspeler zich en 
is al het geheugen geleegd. 

TV instellingen (ECO mode of screensaver)
Vaak komt het voor dat de TV zichzelf gaat updaten. (Wanneer dit bijvoorbeeld een smart TV is). Het kan 
dan voorkomen dat de screensaver weer aan staan. De TV zal na enkele uren uitgaan. Deze functie moet 
worden uitgezet, net zoals andere energiebesparende zaken. Dit moet u goed controleren. 

Vraag uw systeembeheerder of netwerk beheerder:
Mochten de bovengenoemde problemen toch niet helpen? Dan kan het voorkomen dat de 
mediaspeler-software (CMS of Teamviewer) niet door het netwerk kan komen en wordt tegengehouden 
door een eventuele firewall van de router of switch.
Er moet dan een oplossing gevonden worden door het issue aan de systeem- of netwerkbeheerder te 
communiceren. 

Belangrijk om aan dit persoon of bedrijf mee te delen:
1. Onze mediaspelers zijn Intel NUC systemen
2. De mediaspelers draaien op Ubuntu (Linux)
3. De mediaspelers gebruiken de google Chrome-browser om de content af te spelen
 De browser gebruikt een specifieke URL om af te spelen. (loopt via een proxy server)
4. De mediaspelers hebben een teamviewer applicatie geinstalleer waarbij Webova kan inloggen.
5. Eventueel zouden er MAC adressen in de router kunnen worden gezet, dat het netwerk 
 de mediaspeler kan ‘toelaten”. 

Technische installatie en de internet verbinding beschikbaar stellen.
Het kan zijn dat er bepaalde poorten in de router bij u in de praktijk geblokkeerd worden 
door een firewall.
Hierdoor kan er een probleem optreden dat de Controlscreen speler niet goed synchroniseert met de 
afspeellijst. 

6. De mediaspelers werken het beste met een bekabelde verbinding en liever geen WIFI
7. Het beste is voor de mediaspeler om deze op een stroombron aan te sluiten die in de nacht ook  
 aan blijft staan. Dus niet uitvalt wanneer de praktijk wordt gesloten. Dit zorgt op langer termijn  
 voor problemen.

Indien de problemen nog steeds niet zijn opgelost, dan zullen wij een SWAP procedure 
moeten opstarten.
De praktijk ontvangt dan een nieuwe mediaspeler en moet de oude retour sturen aan Webova. 
Wanneer dit een hardware matig probleem betreft, dan kan de praktijk of systeem/netwerk beheerder 
hier niets aan doen.

De mediaspeler mag worden verzonden aan: Webova Nederland | SWAP Controlscreen | Twentepoort 
Oost 61-09 RG Almelo.


