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Conceptes bàsics 
 
En aquest apartat explicarem una sèrie de termes que et trobaràs amb 
freqüència mentre utilitzes el portal de Digital Signage d’ADmira. La nostra 
intenció es que et familiaritzis amb aquestes paraules el més aviat possible 
per a que puguis treure el màxim profit a la solució d’ADmira. 
 
*Recomanem la utilització dels navegadors Chrome y Mozilla Firefox per a accedir al 
portal de gestió online. 
 
Player 

Ordinador que, gràcies al software homònim (ADmira Player), actua de 
receptor dels continguts pujats o generats al portal i els emet en les 
pantalles associades. 
 
Mode Simple 

Mode de creació de Playlists en el que l’usuari especifica “manualment” 
quins continguts s’emeten i en quin ordre. 
 

Mode Avançat 

Mode de creació de Playlists en el que aquestes es generen 
automàticament seguint els ratis, criteris y categories de cada contingut. 
 

Playlist (mode simple) 

Llista de reproducció de continguts (loop). En aquesta, els continguts estan 
ordenats segons l’ordre de reproducció que tindran al ser emesos. 
 
Bloc (mode simple) 

Agrupació de varis continguts ordenats que, a la vegada, va inclosa dins 
una Playlist com si es tractés d’un únic element. Això permet fer “Playlists 
dintre de playlists” per a gestionar els nous continguts i l’ordre dins 
d’aquestes d’una forma més senzilla, ràpida i còmoda.  
 
Playlist per criteris (mode avançat) 

Playlist automàtica generada pel sistema per a cada Player, segons els 
següents paràmetres de distribució avançada: 
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Categoria (mode avançat) 

Tag o paraula clau que denomina la tipologia dels continguts – per 
exemple, “Publicitat” o “Informació”-. Les categories s’utilitzen en el Mode 
Avançat per a generar llistes de reproducció automàticament, respectant 
el percentatge d’emissió que té aquesta categoria de continguts en el rati 
(ex. 50% publicitat). Les categories s’apliquen als continguts i els 
percentatges del rati d’emissió. 
 

Criteri (mode avançat) 

Tag o paraula clau que determina la distribució dels continguts – per 
exemple, “Tots els Players” o “Barcelona”-. Els criteris s’utilitzen en el Mode 
Avançat per a generar llistes de reproducció automàticament i s’apliquen 
als continguts i als players. 
 

Rati (mode avançat) 

Percentatge d’emissió (“quota de pantalla”) per a cada categoria de 
continguts. El rati d’emissió s’aplica al Player. 
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ADmira Player 
 
Per a poder emetre el contingut que incloguis en el teu projecte 
mitjançant el portal, necessitaràs al menys un ordinador amb el programa 
Admira Player instal·lat.  
 
Descarrega’l aquí:  
http://www.admira.mobi/Downloads/ADmiraMobi.exe 
 
Una vegada descarregat, instal·la-ho seguint les instruccions que es 
mostren al executar AdmiraMobi.exe. 
 
 
Característiques d’ADmira Player 
El programa consta de quatre mòduls ben diferenciats: 
 
 
 ADmira Player:  Reproductor de continguts. 
 
 

ADmira Transfer: Transfereix arxius i/o configuracions del servidor a 
l’equip 

• Verd: Actiu (Connexió amb el servidor, actualitzarà si hi ha canvis) 
• Vermell: Inactiu (Sense connexió amb el servidor, no actualitzarà si hi 

ha canvis s) 
  
 ADmira Manager: S’encarrega de reiniciar ADmira Transfer en cas 
 de pèrdua de connexió involuntària amb el servidor. 
 

ADmira Config: Permet canviar paràmetres de la configuració  
del Player, com fixar un horari o configurar una connexió amb un 
servidor Proxy (intermediari). 

 
 

Per a aturar l’ execució del Player:  Fer clic 
secundari en la icona d’ADmira Transfer a la 

 barra de tasques (SystemTray) y seleccionar la 
 opció "Start/Stop Player". 

Para reprendre l’execució , només cal repetir 
l’acció. 
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Donar d’alta un Player 

Després d’instal·lar ADmira Player en un ordinador i de que s’hagi 
configurat tot correctament, apareixerà aquesta pantalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simplement s’ha d’introduir el correu i la contrasenya d’accés al portal i el 
Player es vincularà a aquesta compta. 
 
En aquest moment, el Player ja està preparat per a reproduir  contingut, 
només cal assignar-li una Playlist simple, o bé distribuir continguts 
mitjançant la distribució avançada.  
 
Per a que un Player accepti playlists per criteris s’ha d’editar la seva 
configuració (canviar el mode de playlist de simple a automàtica). 
 
 
  *Nota important 

 
Es necessita una connexió a Internet per a que el Player s’actualitzi amb el nou 
contingut i les noves configuraciones. 
 
Sense connexió, el Player només mostrarà els continguts descarregats en 
l’última actualització, sempre que aquests no hagin caducat. 
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Instruccions per a un correcte funcionament del Player 

El Player ja està preparat per a començar a emetre contingut. Tanmateix, 
al estar el circuit de Digital Signage present en un lloc públic no està de 
més seguir una sèrie de passos per a facilitar l’encesa i l’apagat dels 
Players i evitar donar una mala imatge en el cas de que el Player deixi de 
reproduir (per exemple, que surti el protector de pantalla o que un altre 
programa com un antivirus o un avís del Sistema Operatui faci que el 
Player deixi d’executar-se a pantalla completa). 
 
 

1 

Accedir a la BIOS i activar PowerAlways (per a que arrenqui automàticament 
en cas de tall elèctric). Opcionalment, activar les opcions de Wake onAlarm 
(per a que arrenqui a una hora determinada) o Wake on LAN (per a que 
arrenqui a partir de una "senyal" donada per un servidor). 

2 Deixar només un únic usuari administrador, eliminar qualsevol altre. No posar 
contrasenya. 

3 Desactivar protector de pantalla. 
4 Desactivar estalvi d’energia, a Windows posar Apagar Tot en “Mai”. 
5 Configurar la resolució de pantalla a la resolució adequada per als continguts. 
6 Desactivar les actualitzacions automàtiques. 
7 Desactivar avisos de Windows. 
8 Ocultar icones d’escriptori/ Ocultar barra de inici. 
9 Programar tasca d’apagada si fos necessari. 

10 Desactivar o configurar antivirus per a que no mostri alertes ni missatges. 
11 Comprovar que es té accés a Internet. 

 
Una vegada realitzats aquests passos, estarem segurs de que el Player 
només mostrarà el contingut que volem emetre. 
 
Ara veurem les dues formes de crear una llista de reproducció per a que la 
reprodueixi el Player. 
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Mode Simple 
 
En el Mode Simple s’escull el contingut de forma individual o organitzat en 
blocs i s’afegeix a la llista de reproducció, donant-li una posició. Aquest 
serà l’ordre de reproducció i una vegada la reproducció arribi al final de la 
llista, aquesta tornarà a començar (fent un loop o bucle). 
 
Una vegada generada la Playlist, l’usuari especifica en quins Players 
s’emetrà, assignant-li una o vàries paylists a cada equip. 

Mode Avançat 
 
Recomanat per a circuits grans (amb molts Players), en el Mode Avançat, 
les playlists es generen de forma automàtica en base a uns criteris, 
categories i ratis assignats als continguts i Players i definits prèviament pel 
usuari. 
 

• Categories: De quin tipus és el contingut, per exemple: Publicitat, 
Telefonia, Noticies, Cine, etc.  
 
• Criteris: On es distribuirà  el contingut. Exemples: Barcelona, Madrid, 
Planta Baixa, etc.  
 
• Ratis: Quota de emissió del contingut pertanyent a una categoria 
determinada. Exemple: 50% Publicitat, 30% Noticies, 20% Cine. Ha de 
sumar un total del 100%. 

 
Per a generar automàticament les Playlists, s’ha de definir prèviament les 
necessitats específiques del projecte.  
 
Primer, cal diferenciar els Players i agrupar-los per Criteris. Normalment, 
aquesta diferenciació es correspon amb la ubicació del Player, però pot 
ser qualsevol que s’ajusti a les necessitats del usuari. 
 
Ara s’han de crear una sèrie de Categories per als continguts. Aquestes 
categories definiran el tipus de contingut. Les categories s’inclouran 
després en el percentatge corresponent del Rati d’emissió, especificant 
una quota de pantalla (fixa o variable) per a una o vàries categories de 
contingut.   
 
Una vegada definits els criteris, categories i ratis del projecte, s’han 
d’assignar un o varis criteris i una categoria als continguts que es pugin al 
portal (en el moment de la pujada o en “editar distribució”). 
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Per últim es necessari en el mode avançat definir un “mode d’emissió” del 
contingut, que pot ser un “número de pases” concret (ex. 30 pases/hora) o 
bé “il·limitada” (sense límit de pases). 
 
 
Exemple d’ús "real" del mode avançat 
 
Creem un projecte en un centre comercial en el que hi ha 3 zones 
diferenciades: zona de restaurants, zona de botigues i zona d’oci. Això, la 
zona on està el Player, pot ser un criteri que pot tenir com a valors les zones 
abans esmentades. Segons aquest criteri distribuirem el contingut als 
Players. 
 
A la seva vegada, tenim els següents tipus de contingut: 
 

• Cine: tràilers de pel·lícules. 
• Publicitat: diferents tipus de publicitat 
• Restaurants 
• Telefonia: botigues de telefonia, operadores, etc. 
• Moda: marques de roba, botigues 
• Altres 
• Noticies 
• Actualitat 
• Esports 
• Curiositats 
• Continguts de “rebliment”: “spots" del propi centre comercial. 

 
Per tant, crearem una categoria per a cada “grup” de contingut (Cine, 
Publicitat, Noticies), i dins de cada categoria especificarem el tipus de 
contingut (Restaurants, Telefonia, etc.). A més, volem que s’emeti sobretot 
publicitat i contingut rellevant a la zona en la que està el Player. En menor 
mesura, volem emetre noticies i curiositats. 
 
Així tenim un rati d’emissió que podem definir d’aquesta forma: 

• 40% Publicitat 
§ Categories: Publicitat, Rebliment 

• 40% Contingut rellevant a la zona 
§ Categories: Cine, Restaurants, Telefonia, Moda, Rebliment 

• 20% Noticies y curiositats 
§ Categories: Noticies, Curiositats, Rebliment 

 
Tenint tot això definit, ara hem de pujar el contingut. A mesura que ho 
anem pujant, l’assignem a criteris i categories. Per exemple, si pugem un 
tràiler d’una pel·lícula, l’assignarem al criteri Zona d’oci i a la categoria 
Cine, mentre que si pugem un clip de noticies, l’assignarem a totes les 
zones i a la categoria Noticies. Després, només queda definir l’horari 
(número o percentatge de pases o il·limitat) i el sistema s’encarregarà de 
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generar la Playlist per a tot el dia i distribuir el contingut automàticament, 
respectant tots els paràmetres donats. 
 
 
Ara anem a veure el funcionament d’ admira.mobi! 
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1. Vista General 
 
Quan iniciem sessió a www.admira.mobi ens trobarem amb aquesta 
pantalla: 
 

 
 
Explicarem els diferents elements en aquest quadre resum: 
 
Índex Nom Funció 

A Logotip “Drecera” a la pàgina inicial (Home, la que apareix a sobre) 

B Menú de 
pestanyes 

Permet a l’usuari navegar a través dels continguts que 
figuren en la Vista General 

C Home Vista global de totes las especificacions y funcionalitats de 
ADmira 
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2. Continguts 
 
Fent clic sobre la pestanya Continguts accedirem a aquest apartat, 
mitjançant el qual podrem pujar, gestionar i, gràcies a l’eina Smartcontent, 
crear els continguts del nostre projecte. 
 
2.1. Pujar 

 
Mitjançant l’opció Pujar podrem pujar arxius al portal o afegir altres tupis 
de continguts com Widgets o Contingut Web. 
 

Pantalla 
Completa 

Pujar arxius simples (imatges, Flash, Vídeo) per a ser mostrats 
a pantalla completa. 
  

Flash/HTML + 
Adjunts 

Permet pujar un contingut base (SWF o HTML) més adjunts 
(XML, JPG, etc.) 
 

Arxius adjunts Permet pujar arxius que s’associaran amb continguts de base 
(SWF o HTML) ja existents. 
 

Dispositiu de 
Captura 

Permet afegir un dispositiu de captura de vídeo compatible 
amb Flash. El contingut pujat des d’aquest dispositiu podrà ser 
incrustat en plantilles. 
 

Contingut Web Permet afegir una URL per a mostrar contingut Web. 

Widgets Aplicacions RSS que realitzen lectures diàries d’informació 
d’altres llocs web (noticies, temps, hora, data) 
 

 



www.admira.mobi - Manual d’usuari 
 

14 
 

2.1.1. Formats acceptats pel sistema 
  
El sistema accepta la gran majoria de formats de vídeo comuns, amb o sense 
so (mov, mp4, flv, wmv, mpg) i els formats de imatge (gif, jpg, jpeg, png) a 
més d’arxius Flash (swf) i HTML. 
 

Formats imatge Formats vídeo Format Flash Format HTML 

.gif 
.jpg 

.jpeg 
.png 

.mov 

.mp4 
.flv 

.wmv 

.mpg 
.avi 

.swf .html 

 
Codificador automàtic: El portal d’Admira disposa d’un codificador que 
optimitza el rendiment dels continguts. En cas de que algun paràmetre del 
contingut no sigui l’adequat (pes, còdec, format...) el servidor els convertirà 
automàticament al format optimitzat per a la seva emissió. 
 
 
2.1.2. Pujar contingut a Pantalla Completa o Flash/HTML amb adjunts 
 

Quan pugem un arxiu utilitzant les opcions “Pantalla Completa” veurem 
aquesta pantalla: 
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1 Seleccionar un arxiu de l’ordinador i donar-li nom 
 

2 *Opcional: Afegir més arxius per a pujar 

3 *Opcional: Afegir una descripció per als continguts 
  

4 Posar data d’inici i caducitat al contingut 
* Per defecte la data d’inici és l’actual i no caduca 
 
Posar hora d’inici i de finalització del contingut 
* por defecte és 00:00 en els dos casos 
 

5 Determinar si el contingut s’esborrarà de la llista de continguts al caducar o no. 

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afegir funcionalitats QR (incrustar un codi QR al contingut)  o NFC (requereix 
d’un Smartcard Reader/Writer connectat al Player) 

7  

 

A la pestanya Playlist, seleccionar les llistes de reproducció predefinides on ha 
d’aparèixer el contingut. 
 

6 
 A la pestanya Blocs, seleccionar els blocs predefinits on s’ha de col·locar el 

contingut. 
 

 Fer el mateix procés de selecció per a les pestanyes de Criteris i Categories. 
* Pròximament s’inclourà la pestanya de mode d’emissió per a millorar la usabilitat 

8 Pujar l’arxiu al sistema. 

 
Els continguts Flash/HTML amb adjunts es pugen d’una forma semblant, 
però no poden rebre funcionalitats QR ni NFC des del portal (de moment). 
 
L’apartat per a escollir l’arxiu i els seus adjunts es troba a la part inferior (en 
comptes de a la superior, com als continguts “Pantalla completa”). Els 
adjunts poden ser fitxers XML, TXT, imatges (jpg, png, gif) o URL. 
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2.1.3. Pujar arxius adjunts per a un Flash/HTML 
 

Es poden pujar i eliminar Arxius Adjunts (.xml, .txt, .jpg, etc.) per a un 
contingut Flash o HTML  de forma independent al fitxer .swf/.html (és a dir, 
sense necessitat d’utilitzar “Flash/HTML +Adjunts”) utilitzant l’opció “Arxius 
Adjunts”, sempre que el contingut Flash o HTML ja hagi estat pujat al 
sistema prèviament. Els arxius es vincularan sempre que el contingut 
Flash/HTML tingui la seva referència (per tant, han de mantenir el mateix 
nom). 
 
Simplement cal escollir el contingut Flash/HTML ja pujat al que es 
modificaran els seus adjunts. 
 
Una vegada escollit, veurem el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Escollir contingut Flash/HTML existent 

2 Llista d’arxius adjunts actuals. 
* Fent clic en la creu vermella  a la dreta de cada element se elimina el contingut adjunt 

3 Afegir URLs Adjuntes 
 

4 Afegir Arxius Adjunts 
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2.1.4. Dispositius de Captura 
 
Quan s’afegeix contingut amb Dispositius de Captura (càmeres, TDT, TV...) cal 
definir varis camps.  
 

 
 
Les ID de Vídeo i Àudio es poden obtenir prement D en el Player (mentre està 
en execució). Al fer-ho es mostrarà una llista amb els dispositius connectats al 
Player i els seus ID. 
 
Es pot connectat una webcam o qualsevol dispositiu de captura compatible 
amb Flash Player, permetent així capturar mostrar d’un DVD o un senyal de 
TDT (mitjançant la sortida d’un televisor, des del que es podria controlar 
l’emissió, per exemple). 
 
Nota 
 
Si s’opta per utilitzar una capturadora de vídeo, recomanem el model SVEON stv40. 
 

http://www.sveon.com/fichaSTV40.html 
 
*Es recomana utilitzar aquest tipus de contingut amb la funcionalitat de plantilles 
 
 
2.1.5. Contingut Web 
 
En l’adició de un Contingut WEB cal especificar la URL y la duració del 
contingut. 
 
La pàgina web es mostrarà de la mateixa forma que si s’accedís a través 
d’un navegador, però a pantalla completa (sense las barres de direcció, 
menú ni eines). 
 
 
2.1.6. Widget 
 
Actualment hi ha quatre tipus de contingut Widget. 
   

• RSS: Reprodueix un Feed RSS donada la seva URL. 
• Rellotge: Mostra l’hora actual a pantalla completa. 
• Data: Mostra la data actual a pantalla completa. 
• Meteo: Mostra informació meteorològica de la ciutat especificada. 
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2.2. Continguts 

 
En aquest apartat gestionarem els continguts pujats al Portal, que es 
mostren en forma de llista. 
 
2.2.1. Propietats dels Continguts 
 
Cada element de la llista de continguts, junt a la seva preview, es presenta 
d’aquesta forma: 

 
Índex Funció Descripció 

A Títol 
Mostra el títol del Contingut 
  

B Avís 
Indica que el contingut no disposa de Criteris o 
Categories (només són necessaris en el mode 
avançat).  

C Duració 
Indica el temps de duració del contingut. Les imatges 
estàtiques (jpg, png...) per defecte tenen una duració de 
10 segons (configurables).  

 

Activació y 
Caducitat 

Període de temps en el que el contingut estarà 
disponible para ser emès. Por defecte, l’inicio s’activa 
en el moment de pujada y la caducitat es il·limitada.  
* Els continguts caducats son eliminats por defecte 

 Pujada 
Data y hora en la que es va pujar el contingut al sistema 

 Autor 
Usuari que realitzà la pujada del contingut 

D Comparteix 
Mostra la URL per a poder compartir el contingut 

E Més informació  
Mostra la resolució, els horaris i dies assignats al 
contingut. 

F Distribució de 
Continguts 

Mostra les Playlists, Players y Campanyes associades 
al contingut. 
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G Editar 
Permet editar la informació (nom y descripció) del 
contingut, i les seves dades d’activació i caducitat. 

 Canviar Estat Canvia l’estat del contingut (Pendent, Aprovat o 
Cancel·lat). Només els continguts "Aprovats" poden 
emetre’s. 

 Editar Distribució Permet canviar els Criteris y Categories i la Distribució 
del Contingut (necessari per al mode avançat) 

 Emissió Permet editar els horaris i el mode d’emissió del 
contingut (per al mode avançat) 

 Descàrrega  Permet la descàrrega del contingut. 
  

 Eliminar Elimina el contingut del sistema. 
*Els continguts eliminats es poden recuperar des de la pàgina de 
“continguts eliminats” 

 
 
2.2.2. Editar la distribució dels continguts 
 
Només has de modificar la distribució de continguts vols utilitzar el Mode 
Avançat. Si no, no es necessari (el contingut s’afegeix manualment a la 
Playlist simple)  
 
Es necessari assignar criteris i categories a qualsevol contingut que es vagi 
a utilitzar per a la distribució en Mode Avançat. 
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1 Dins l’apartat Estat situat a la dreta de cadascun dels continguts, fer clic al 
menú desplegable (Element G en el punt 2.2.1. Propietats dels Continguts).  
A continuació, fer clic en Editar distribució. 

2 Apareixeran tots els Criteris creats dins el projecte. Seleccionar tots els que es 
vulguin aplicar a l’emissió d’aquest contingut. 

3 Una vegada escollits els Criteris, apareixerà la llista de les pantalles/Players 
on s’emetrà el contingut (si les pantalles o Players tenen assignats un criteri).  

4 Revisar la selecció de Criteris i repetir els passos 2 i 3 per a les Categories. 
 

 
 
Nota 

Quant més criteris tingui associats un contingut més restringida serà la 
seva emissió. Això es perquè només emetran aquest contingut els Players 
que compleixin amb tots els criteris assignats al mateix.  
 

 
 
2.2.3. Mode d‘emissió 
 
En el Mode Avançat és necessari definir un mode d’emissió: pases per 
hora, percentatge d’emissió (dins del seu percentatge de rati 
corresponent) o emissió il·limitada (aquesta opció, que és la que s’assigna 
per defecte, s’utilitza normalment per als “rebliments”, continguts 
atemporals que omplen els espais lliures en les playlists automàtiques del 
Mode Avançat una vegada assignats els temps dels continguts amb 
nombre de pases) 
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Índex Funció Descripció 

A Tipus de 
emissió 

Passes por hora - Estableix l’emissió del contingut a partir 
de número de pases per hora. 
 
Taxa d’emissió - Estableix l’emissió del contingut a partir 
d’un percentatge. 
 
Il·limitat  - Reprodueix el contingut tantes vegades com 
sigui possible (s’utilitza com contingut de rebliment) 

B Afegir horari Afegeix un nou horari per al contingut especificat 

C Horari Permet establir els dies de la setmana en que serà emès el 
contingut. 

 
Per a configurar horaris d’emissió de continguts en el mode simple, es 
deuen afegir prèviament a una Playlist o bloc i fer clic en la icona del 
rellotge que apareix al costat de la vista prèvia del contingut. 
 
En el cas en que el contingut estigui a dins d’un bloc se li pot definir pases 
per hora al bloc (dintre de una Playlist), però no a cada contingut per 
separat. 
 
2.3. Smartcontent 
 
Smartcontent és una eina de creació de continguts online amb la que 
podràs crear tant composicions estàtiques com dinàmiques. 
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A Nom Títol que tindrà el contingut o layout quan es generi. 

B Accions Nou, guardar disposició (layout), carregar disposició 

C Resolució  
(en píxels) 

Es molt important que la resolució de l’espai de treball sigui la 
mateixa que la pantalla de destí on s’emetrà el contingut. Si no es 
així, podrien haver pèrdues de qualitat o deformacions del 
Smartcontent 

D Duració Duració del Smartcontent 

E Formes Formes predeterminades disponibles (rectangle, cercle, línia). Les 
formes s’afegeixen fent clic a la seva icona. 

F Social Permet afegir un perfil de Twitter per a poder incloure els tweets 
com un text. 

G 1 

Permisos d’edició de capa a altres usuaris del projecte 
 
El cadenat té tres posicions:  
 

1. Permís d’edició total (Cadenat obert) 
2. Edició del contingut de la capa, però no de la posició (Cadenat tancat) 
3. Cap permís (Maletí) 

 2 Inserir text dins de la capa  

 3 Inserir imatge des de URL 

 4 Inserir imatge des de continguts de imatge pujats al portal  

H Efectes Configurar efectes d’animació de la capa  

I Afegir Afegir objecte. Aquest objecte pot ser imatge o text i es crea en 
una nova capa. 

J Reproduir Vista prèvia de com es comportaran els efectes de capa 

K Generar Pas final per a disposar del contingut per a la seva emissió 
*El format del contingut generat es html 

 
Una vegada generat el contingut Smartcontent, apareixerà en la Llista de 
Continguts, llest per a ser afegit a una playlist simple o distribuït per mode 
avançat. 
 
Com afegir un Tweet 
 

1 Fer clic a la icona de Twitter en “Social” 

2 Escollir tipus de tweet resultat de la cerca (tweets d’un usuari o sobre un topic) 

3 Introduir terme de cerca (nom d’usuari o tema depenent del que s’ha escollit 
en el punt 2) 

4 Limitar número de tweets del resultat de la cerca, escollir si incloure retweets 
i/o respostes. 
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5 Confirmar (fer clic en “Afegir”) 

6 Afegir una capa de text 

7 En el desplegable superior, escollir  “Twitter – tipus de resultat – terme de 
cerca”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Continguts esborrats 
 
El sistema garanteix que el contingut esborrat es mantingui en el servidor 
durant un any per a poder ser descarregat i recuperat. 
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3. Reserves (mode avançat) 
 
L’eina de reserves permet distribuir els continguts als Players del circuit 
mitjançant la creació de campanyes publicitàries (en quatre simples 
passos). 
 
D’aquesta forma, no és necessari assignar criteris de distribució i 
categories als continguts, sinó que al afegir un o varis continguts a una 
reserva, aquests prendran la informació definida per a la campanya.  
 
3.1. Reserves 

Quan entrem en Reserves, veurem la Llista de Campanyes disponibles. 
 

 
 
Per a crear una nova campanya, cal fer clic en Crear. 
 

• Introduir la informació bàsica de la campanya: nom, descripció, 
data d’inici i fi i estat de la campanya (confirmada o no). 

• Després caldrà definir els criteris de distribució i la categoria dels 
continguts de la campanya (el sistema mostra el llistat de players 
que compleixen amb els criteris seleccionats) 

• A continuació s’han de definir els dies i horaris d’emissió de la 
campanya i afegir el contingut. 

• Finalment, s’ha de confirmar les dates d’inici i fi seleccionades per a 
la campanya. Es pot comprovar la disponibilitat d’espai mes a mes. 
 

3.2. Calendari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’eina de calendari permet a l’usuari tenir una visió global de les 
campanyes creades i de les seves dates d’emissió. També es pot visualitzar 
el calendari per categories de contingut. 
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4. Administració 
 
4.1. Producció 

4.1.1. Playlists simples 
 
Mitjançant aquest apartat (Administració > Producció > Playlist), crearem i 
gestionarem les Playlist en Mode Simple, i les assignarem als Players que 
estiguin configurats per a això (per defecte ho estan). 
 

 
 
Índex Funció Descripció 

A Títol 
Descripció 
Continguts 

Mostra el títol de la Playlist, la seva descripció i el 
nombre de continguts que té. Fer clic en el nom o en la 
descripció permet modificar aquests camps. 

B Modificar Vista prèvia del contingut de la Playlist 

Editar la Playlist 

Duplicar la Playlist 

Eliminar la Playlist 

C Assignar/Crear 
Playlist 

Permet assignat Playlists a Players i crear noves 
Playlists. 

 
 
   *Nota 

Fent clic en Editar  es poden afegir continguts (que ja s’hagin pujat 
prèviament), canviar la posició dels diferents continguts i/o blocs i esborrar o 
duplicar continguts. 

 
 
Quan creem una Playlist, s’ha d’introduir un nom i una descripció, tornar al 
llistat de Playlists i afegir contingut fent clic a la icona de Editar. 
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1 Afegir 

contingut 
Obre una finestra per a seleccionar contingut pujat al portal o un 
bloc de contingut i afegir-lo a la Playlist 

2 Seleccionar 
plantilla 

Selecciona una plantilla existent (Veure 5.1.2. Plantilles) 
(Opcional) 

3 Posició Selecciona la posició que ocuparà el contingut en la Playlist 
4 Contingut de 

transició 
Selecciona contingut de transició per a la entrada (a dalt) i/o per 
a la sortida (a baix) (Opcional) 

 
 

5.1.2. Blocs (per playlists simples) 
 
Un bloc es un contenidor de continguts. Els Blocs permeten agrupar y 
organitzar el contingut pujat al sistema. Els blocs es poden afegir a una 
Playlist como si es tractessin de un contingut normal, pel que permeten 
crear "playlists dintre de playlists" o playlists “niuades”. 
 
    *Nota 

 
La columna Quantitat de Reproduccions informa del número de 
continguts del bloc que es reproduiran cada vegada que el loop passi 
por la posició que ocupa el bloc (si el número de reproduccions 
assignat es major que el número de continguts que hi ha dins del 
Bloc, el contingut serà repetit fins assolir el número de reproduccions) 

 
Saltar determina la acció a efectuar pel player en cas de que un 
contingut no sigui reproduïble o no estigui descarregat en local. Si 
està en “Sí”, el sistema saltarà la posició que ocupa aquest contingut. 
Si està en “No” el sistema emetrà en la seva posició el següent 
contingut.  
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En el Mode de Reproducció es pot definir si es vol que els 
continguts dins del bloc s’emetin de forma seqüencial o aleatòria.  
 

 
Crear un bloc 

 
 
 
1 Clic Crear Bloc. Posar un Nom i una Descripció (opcional) per al nou bloc.  
2 Seleccionar el Mode de Reproducció i el nombre total de reproduccions 

desitjades.  
3 Activar o no la opció de Saltar posició 
4 Guardar el Bloc 
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5.1.3. Categories (mode avançat) 
 
Les Categories permeten crear una llista de tags per a definir les diferents 
tipologies de contingut (Ex. Informació, Publicitat). Aquestes categories es deuran 
vincular a percentatges d’emissió predefinits (Ratis) 
 
Crear una nova categoria 
 

 
 

1 Clic Crear. Introduir un nom i una descripció (opcional) 

2 Clic Guardar per a tornar a la pàgina de Categories 

3 Afegir tag a la categoria 
Eliminar tag de la categoria 
Editar categoria 
Eliminar categoria 
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Nota 

Les categories s’utilitzen principalment per a determinar els 
percentatges d’emissió mitjançant Ratis. Cada percentatge d’un Rati 
haurà de tenir assignada al menys una categoria. Les categories també 
s’utilitzen per a classificar els continguts, el sistema generarà la playlist 
automàtica separant continguts que pertanyin a la mateixa categoria. 

 
 
5.1.4. Criteris (mode avançat) 
 
En aquest apartat es poden crear una llista de criteris segons les característiques 
del circuit. Aquests criteris de distribució estaran definits per les etiquetes o tags (al 
menys una per criteri) que se introdueixin en el sistema. 
 
 

 
 

 
En aquest exemple tenim tres criteris: Ciutat, Localització  i Idioma. Cada criteri 
pot prendre varis valors (tags), segons els quals es farà la distribució: 
 
• Ciutat: Londres, París, Barcelona 
• Localització: Metro, Centre Comercial 
• Idioma: Español, Francès, Inglés 
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   *Nota 
Es recomanable crear un criteri “General” que tingui com a etiqueta 
“Tots els players”. Aquest criteri pot ser utilitzat per a distribuir el 
contingut a tots els players del circuit. 

 
 

 
 
 

Índex Funció Descripció 

A Nombre/Descripció Mostra el nom de la playlist la seva descripció 

B Crear Criteri Permet crear un nou Criteri 

C Icones 

 Per a afegir un tag a un criteri 
Eliminar tag del criteri 
Editar criteri 
Eliminar criteri 

D Tag Mostra la llista de tags del Criteri 

 
 
 
   *Nota 

Els Criteris s’utilitzen para la generació automàtica de Playlists (veure 
Playlists amb Criteris). Els criteris s’apliquen tant als continguts o 
campanyes como als players del circuit.  
 
Els tags de criteris (al menys un) seleccionats per a un contingut 
determinen a quins players els hi correspon emetre el contenido 
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Crear un nou criteri 
 
1 Crear Criteri. Posar el nom i la descripció (opcional) per al nou Criteri. 

2 Afegir tag al Criteri. Per afegir i anomenar els tags del Criteri. 

3 Guardar. Guarda los canvis 

 
5.1.5. Ratis 
 
El sistema permet determinar ratis de emissió o percentatges de quota de 
pantalla per a diferents categories de contnguts. 
 
Cada rati pot tenir un número variable de tags o percentatges que han de 
sumar un 100% total. Para definir los tags de cada rati s’ha de fer clic a 
“afegir percentatge al rati”, posar un nom a cada tag amb el seu  
percentatge. Per defecte aquest percentatge serà “no variable”, és a dir, 
es mantindrà fixe. Exemple: 60% informació / 40% publicitat. 
 
Si es selecciona un percentatge com a variable, aquest cedirà o prendrà 
espai dels demès en cas de que hi hagi baixa ocupació o sobreocupació 
a la playlist. 
 
Des de l’apartat de ratis es poden assignar categories de continguts que 
pertanyen a cada percentatge, editar y eliminar els ratis afegits al sistema. 
 
 
Nota 

Els Ratis s’apliquen a cada PC des de la secció de Inventari (després 
d’haver assignat els Criteris) o des de la pàgina de Playlists amb 
criteris (icona de la peça de puzzle) 

 
Recomanem als usuaris crear un Rati “general” per a tots els Players, 
que hauria d’estar dividit en dos grups de percentatges variables: per 
exemple 50% Publicitat / 50% Informació. D’aquesta manera, el 
sistema ajustarà automàticament el contingut en funció del temps 
lliure del que es disposi. 
 
El sistema precisa de continguts de rebliment (mode d’emissió 
il·limitat) per a generar una playlist automàtica.  
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Crear un nou rati 
 

 
 
 

1 Clic Afegir Rati. Introduir nom i una descripció (opcional). 

2 Clic Afegir Percentatge. Introduir un nom pel Percentatge i fer clic en Afegir. 

3 Indicar si es vol el Percentatge variable i el valor del percentatge. 

4 Repetir els passos 2 y 3 per a afegir més percentatges. 

5 Una vegada finalitzat el procés, fer clic en el botó Guardar. 
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Nota 
 

Un Rati No variable omplirà qualsevol temps extra amb contingut de 
rebliment o bé, en cas de que no hi hagi contingut de rebliment, amb 
el contingut per pases. El Rati No variable no emetrà els continguts 
que ocupin més temps que el del percentatge assignat. 
 
Un Rati Variable reassignarà qualsevol temps inutilitzat dividint-ho de 
forma equitativa entre tots els Ratios. Un Rati Variable també pren 
temps sobrant d’altres Ratis si necessita més temps del que se li ha 
assignat per a emetre el contingut. 
 

 
Aplicar categories a ratis 
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1 Fer clic a la icona del sobre  
2 Marcar les categories que es desitgin aplicar a cadascun dels Ratis 
3 Una vegada seleccionades les categories fer clic a Guardar 

 
5.1.6. Playlists amb criteris 
 
En aquest apartat podrem visualitzar les Playlists generades 
automàticament en el Mode Avançat, i els Players que les estan 
reproduïnt. 
 

 
 
 
Índex Funció Descripció 

A Nom del Player Mostra el nomdel Player que té una Playlist en Mode 
Avançat 

B Última Versió del 
Sistema/Player 

Informació de la última actualització de la playlist en el 
sistema i en el Player 
 

C Icones 

  
 Si es mostra aquesta icona, indica que la Playlist  

no és apta per a ser distribuïda de forma automàtica 
(pot faltar algun paràmetre de distribució, com criteris 
o categories o bé falten continguts per a poder generar 
correctament la Playlist). 
 

 Informació del rati utilitzat 
 

 Mostra la Playlist per a aquest Player per a un dia 
concret (especificant la hora de reproducció de cada 
contingut) 
 

 Mostra el Contingut que compleix amb els criteris  
de distribució d’aquest Player. 
 

 Mostra i permet editar els criteris assignats a 
aquest Player. 
 

Defineix una plantilla per a les categories de 
contingut 
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5.1.7. Plantilles 
 
Amb l’eina de plantilles es poden crear layouts o composicions gràfiques, 
dins de les quals es mostrarà el contingut. El funcionament es semblant al 
de SmartContent, encara que en comptes de generar un contingut es 
crea una plantilla que s’aplica a un contingut principal ja existent en el 
sistema.  
 
Es poden utilitzar els widgets proporcionats pel sistema (RSS, meteo, etc.) 
amb l’eina de plantilles. 
 

 
Índex Funció Descripció 

A Nom i descripció Mostra el nom i la descripció de la plantilla 

B Num. Continguts Número de continguts que formen la plantilla 
(comptant el contingut que s’incrusta en aquesta)  

C Resolució Resolució de la plantilla (en píxels) 
 

D Icones 

Editar la plantilla 
Des-assignar la plantilla d’on estigui aplicada 
Eliminar la plantilla 
Assignar categories a la plantilla (Mode Avançat) 

 
 
Crear una plantilla 
 

 
 

1 Afegir contingut Obre una finestra per a seleccionar contingut pujat al portal i 
afegir-ho a la plantilla 

2 Capes Selecciona una capa de contingut 
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3 Contingut Determina la posició i el tamany que tindrà el contingut quan 
se mostri dins de la plantilla 

4 Resolució 
Determina la resolució de la plantilla. Per a uns resultats 
òptims, hauria de ser la mateixa que la de la pantalla on es 
vagi a reproduir. 

 
Aplicar plantilles en Mode Simple 
 

 
 
Anar a la pantalla d’edició de Playlist o de Bloc. En cada contingut hi ha 
un apartat de “Plantilla” que conté un desplegable. Obrir-ho i escollir la 
plantilla. 
 
 
Aplicar plantilles en Mode Avançat 
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1 A Plantilles, seleccionar la icona del sobre de la plantilla que es vulgui 
utilitzar 

2 Selecciona las categories de contingut per a les que es vulgui aplicar la 
plantilla  

3 Guardar la selecció 
4 A Playlists amb Criteris, seleccionar la icona del full 

5 Escull les plantilles a utilitzar. El sistema assignarà la plantilla als continguts 
que compleixin amb les categories definides. 

6 Guarda la selecció. 
 
En el Mode Avançat, els continguts que tinguin la mateixa categoria 
compartiran la mateixa plantilla, mentre que en el Mode Simple, cada 
contingut pot tenir una plantilla diferent. 
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5.2. Distribució 

5.2.1. Inventari 
 
Aquesta secció mostra informació sobre tots els Players registrats en el 
projecte. 
 

 
 
Índex Funció Descripció 

A Nom/Descripció El nombre y la descripció del Player 

B Activar Player Afegeix un nou Player mitjançant una clau d’activació. 

C Icones 

 Veure les Playlists associades amb el Player. 
 

 Mostra les característiques detallades del Player. 
 

 Mostra la configuració detallada del Player. 
 

 Editar criteris i categories para el Player 
 
 
*Nota 
 

Per a canviar el Mode de Playlist del Player de Mode Simple a Mode 
Avançat (o vice-versa), anar a Configuració del Player i fer clic en el 
botó Editar, situat a la cantonada inferior dreta. En aquesta pantalla 
s’edita la informació bàsica del Player, incloent el Mode de Playlist, 
que pot canviar-se de "Simple" a "Automàtic" (avançat) 

 
 
 
 

 
 



www.admira.mobi - Manual d’usuari 
 

39 
 

5.2.2. Pantalles 
 
Aquesta secció permet controlar cada dispositiu (pantalla, projector o 
relé) connectat al Player a través de un connector RS-232 de forma 
individual y remota. De esta forma, podem especificar els seus horaris i 
modes de reproducció. 

 
Índex Funció Descripció 

A Info del 
Player 

Mostra el nom del Player, quantes pantalles té assignades i 
els seus estats actuals. 

B Info de 
Pantalla 

Informació detallada de cada pantalla. 

C Ajustos 

Un menú que permet controlar l’estat de las pantalles.  
Es poden configurar per a que no tinguin horari, per a que 
tinguin un horari definit o per a que estiguin sempre 
apagades o enceses. 

D Mode Mostra el mode de reproducció del contingut que es mostra 
a la pantalla. 

E Menú 
Es poden veure les comandes enviades, enviar és 
comandes, afegir dispositius, crear excepcions i crear/editar 
un horari. 
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Enviar una comanda 
 

 
1 Fer clic en Envia una Comanda. 
2 Seleccionar una comanda, un Player dispositiu en els menús desplegables. 
3 Es pot enviar una comanda personalitzable (Ex. Canviar el volum) 
4 Fer clic en Envia Comanda per a finalitzar. 

 
Afegir nova pantalla o dispositiu 
 

 

 
 

1 Clic Afegir Dispositiu. 
2 Omplir els camps de Nom i ID Remota. 
3 Seleccionar el Player al que estarà connectat. 
4 Seleccionar el model de Dispositiu i el Port COM. 
5 Clic Associar Dispositiu per a finalitzar. 
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Crear una excepció 
 

 
1 Fer clic en Crear/Editar una excepció. 

2 En els menús desplegables escollir una nova excepció o una ja existent y el 
tipus d’excepció. 

3 Selecciona las franges horàries de la taula (es poden utilitzar els botons Marca 
tot y Desmarca tot per a seleccionar tot el rang) 

4 Posar un nom i una data. 

5 Fer clic en Guardar Excepció per a finalitzar. 

 
 
*Nota 
 

Les excepcions s’utilitzen per a indicar a un dispositiu que 
temporalment s’ha de comportar comportar de forma diferent al 
horari habitual que té assignat. En el tipus d’excepció podem 
especificar que l’horari sigui igual al de un altre dia de la setmana (per 
exemple, que es comporti com el dissabte). 
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5.2.3. Horaris 
 

 
 
Crear un horari 
 

1 
Fer clic en Afegir a la cantonada inferior dreta de la pantalla. 
 

2 
En el menú desplegable seleccionar el Player al que es vol afegir el nou horari i fer clic en 
Acceptar . 

3 
Clic en la icona  per a editar l’horari. Seleccionar els dies de la setmana i la hora d’ 
inici i de fi 

 
   *Nota 
 

Com alternativa es pot utilitzar el botó Assignació múltiple per a 
crear i assignar horaris als Players. D’aquesta forma s’especifiquen 
unes dates de inici/fi, i els dies de la setmana que el Player té que 
emetre.  
 
En la part inferior es seleccionen tots els Players on es vol implantar 
aquest horari. 
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5.3. Gestió 

L’apartat de Gestió ofereix vàries eines per a monitoritzar l’estat del 
projecte. 
 
 
5.3.1. Emissió 
 
Permet veure l’estat actual dels Players del projecte (actiu, sense connexió 
o detingut), així com una captura de pantalla, per a comprovar que la 
reproducció dels continguts s’està realitzant correctament. 
 

 
 
5.3.2. Estadístiques 
 
Mostra estadístiques segons les següents categories: 
 

• Continguts: Dades d’emissió, pases per dia, pases per Player, nombre de 
reproduccions. 

• Player: Continguts/campanyes reproduïts durant el dia, 
continguts/campanyes per temps, ample de banda utilitzat, log de estat. 

• Campanyes: Igual que els continguts. 
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5.3.3. Log 
 

 
 
Mostra el volum de descàrregues i si hi ha alguna en curs (barra d’estat) 
 
 
5.3.4. Administració 
 
Permet apagar o reiniciar un Player remotament des del portal. 
 
Simplement cal seleccionar la acció, seleccionar els Players de destí i fer 
clic a Enviar. 
 
5.3.5. Usuaris 
 
Permet afegir o eliminar usuaris del projecte i limitar les accions que 
aquests poden fer (edició de privilegis d’usuari). 
 
Un Administrador (per defecte, el creador del projecte) té accés a tots els 
aspectes del projecte, pot afegir un nou usuari i editar la informació bàsica 
d’aquests (nom, direcció de correu electrònic, contrasenya, etc.), així com 
editar els privilegis i permisos de cadascun. 
 
També es possible, mitjançant l’assignació de criteris i categories, limitar les 
opcions de distribució de continguts de cada usuari no administrador. 
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Índex Funció Descripció 

A Invitar Invita a un usuari (ja existent en el sistema) al projecte 

B Afegir 
Usuari 

Crea un nou usuari del sistema (introduir nom, correu 
electrònic i contrasenya) i l’afegeix al projecte. 

C Usuari Mostra el email de l’usuari 

D Icones 

Mostra i permet editar els detalls de l’usuari, com el nom, el 
email o la contrasenya d’accés al portal. 
 
Edita els privilegis de l’usuari, limita les parts del projecte que 
pot veure o editar. 
 
Edita els criteris que l’usuari pot assignar. 
 
Edita les categories de contingut que l’usuari pot pujar. 
 
Configura les notificacions que arriben als Administradors o 
al correu de l’usuari quan un usuari realitza una acció. 
 
Edita els permisos sobre el total o part de las Playlist, Blocs, 
etc. 

 
 
5.3.6. Projectes 
 
Permet veure aspectes com l’estat de la llicència, el número de usuaris i el 
de Players dels projectes creats, així com editar-los i afegir nous. 
 

 
 

Índex Funció Descripció 

A Nom i 
Descripció Nom i descripció del projecte 

B Estat de la 
llicència 

Mostra el temps restant de la llicència o si ha caducat 
(llicència de proves) 

C Usuaris / 
Players Mostra el número d’Usuaris i Players assignats al projecte 
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D Crear 
Projecte Crea un nou projecte 

E Icones 
 Gestiona els usuaris del projectes (Veure 5.3.5. Usuaris) 
 Edita detalls del projecte (Nom, descripció) 
 Elimina el projecte 

 
 

5.3.7. Log de Descàrregues 
 
Mostra els continguts més recentment descarregats per cada Player, amb 
la data i hora de la descarrega. 
 
 
5.3.8. Log de Emissió 
 
Mostra les últimes emissions dels Players, incloent un screenshot dels 
continguts emesos. 
 
 
5.3.9. Estadístiques de tràfic 
 
Mostra les dades de pujada i baixada de dades dels Players. Podem 
escollir el període de temps i els Players sobre els que s’obtenen les dades. 
 
 
5.3.10. Notificacions 
 
Mostra les últimes accions realitzades pels usuaris en el projecte. 
 

 
 
Es poden configurar les notificacions del sistema per a cada usuari en 
l’apartat Usuaris, fent clic sobre la icona de notificacions (icona de la 
campana) 
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Apareixerà una llista amb els events sobre els que el sistema pot enviar 
notificacions en cas de ocórrer. Si marquem la columna amb la icona de 
la campana s’enviarà una notificació al sistema, mentre que si marquem 
la columna amb la icona del sobre, s’enviarà un mail a l’usuari. 
 
 

 


