
Návod pro uživatele



Úvod

Právě jste se registrovali na platformě cined.eu a váš účet byl
schválen vaším přiděleným administrátorem.

Tento účet umožňuje sledovat a stahovat filmy, které byly
zakoupeny pro vaši zemi, a promítat je během nekomerčních
projekcí určených mladým lidem.

Nejprve do svého počítače nainstalujte přehrávač cined.eu.

Abyste mohli tento nástroj používat, musíte se nejprve
přihlásit ke svému účtu svým uživatelským jménem a heslem.

Tento tutoriál bude vaším průvodcem a ukáže vám
doporučené postupy.
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A. Požadovaná konfigurace
1. Doporučené vybavení:

Pro správné fungování přehrávače IFCinEd doporučujeme používat poměrně nový počítač
(ne starší tří let a pravidelně aktualizovaný).

à Prohlížeč: Nejnovější verze prohlížečů Chrome, Firefox, Safari či Internet explorer.
à Během promítání nepoužívejte jiné programy.
à Vyčleňte si na pevném disku dostatek volného místa.

PC – Windows :
• Procesor Intel core i5 či rychlejší.
• Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 nebo Windows 10.
• RAM: 4 GB.

Mac – OS :
• Procesor Intel core i5 či rychlejší.
• Mac OS X v10.7 nebo vyšší.
• RAM: 4 GB.

Linux :
POZOR: Přehrávač IFCinEd není kompatibilní se systémem Linux.



A. Požadovaná konfigurace

Pomocí testu konfigurace si ověřte, zda máte pro správné
fungování přehrávače CinEd dostatečnou softwarovou
konfiguraci.

Klikněte	na	tlačítko	„Test	konfigurace“	ve	spodní	části	stránky.	

2. Test konfigurace



A. Požadovaná konfigurace
3. Rychlost	internetového	připojení:

Minimální rychlost internetového připojení pro streaming filmu je 1,5 Mbs. Streaming může
být využíván jen při individuálním sledování filmu před projekcí.
Pro filmovou projekci je nezbytně nutné stáhnout si soubor s filmem.

Čím pomalejší či vytíženější je vaše internetové připojení (při sdílení jednoho připojení více počítači), tím déle
bude stahování filmu trvat. Čas potřebný ke stažení filmu se může pohybovat v závislosti na rychlosti a kvalitě
připojení a také na délce filmu a zvoleném formátu (SD nebo HD) od několika minut po několik dní.

Doporučené	postupy:

1/	Stahování: Během	stahování	buďte	připojení	k	síti,	aby	nebylo	stahování	přerušeno.
2/		Promítání	filmu:	Během	promítání	nemůže	být	využíván	streaming.	Stáhněte	si	prosím	soubor					
s	filmem	alespoň	týden	před	projekcí	a	zkuste	film	předem	přehrát	na	místě	projekce. Po	stažení	
filmu	prostřednictvím	přehrávače	CinEd budete	moci	film	přehrát	kdekoliv	bez	nutnosti	připojení									
k	internetu.
3/	Chcete-li	zajistit	projekci	v	nejvyšší	kvalitě,	doporučujeme	stáhnout	film	v	kvalitě	HD.



1. Přihlaste se ke svému účtu CinEd.
2. Klikněte na tlačítko vašeho profilu

v pravém horním rohu internetové
stránky. Klikněte na „Video přehrávač“.

3. Po stažení a nainstalování přehrávače
najdete na ploše zástupce přehrávače
CinEd. Pro uživatele macu: přehrávače
se objeví v Docku. Zvolte prosím
možnost „Ponechat v Docku“, abyste
usnadnili jeho další použití.

4. Klikněte na přehrávač a přihlaste se do
svého účtu CinEd.

B. Instalace přehrávače CinEd





B. Instalace přehrávače CinEd

5.			V	sekci „Moje	videa“ najdete	všechny	filmy,	které	jste	si	objednali.	Pozn.:	Po	
objednání	je	film	na	vašem	pevném	disku	k	dispozici	po	dobu	jednoho	měsíce.	Filmy	

lze	objednat	opakovaně.

6. Máte	dvě	možnosti:	
• film	stáhnout
• sledovat	ho	prostřednictvím	

streamingu.

NEZAPOMEŇTE:	před	projekcí	je	
nutné	film	stáhnout.

7. Po stažení zůstane film na vašem pevném disku k dispozici do
dne vypršení platnosti. Pokud chcete uvolnit místo a zobrazit
soubor po projekci, klikněte na „Vyhodit“.



1. Zkontrolujte si dostupnost práv v den projekce (viz „Vypršení vysílacích
práv“).

2. Před projekcí nainstalujte přehrávač CinEd.
3. Stáhněte film a proveďte zkušební promítání ve skutečných podmínkách

alespoň týden před oficiální projekcí. Zkontrolujte titulky, zvuk a délku
filmu.

C. Doporučený postup před projekcí





D. Technická podpora

Abyste	zabránili	komplikacím	a	zajistili	úspěšnou	projekci,	vyzkoušejte	soubor	s	
filmem	a	také	filmový	projektor	ve	skutečných	podmínkách.
Tento	předběžný	test	je	nezbytně	nutný,	aby	vám	mohl	náš	tým	technické	podpory	
včas	pomoci.

1. Klikněte na otazník „?“, abyste se dostali na
stránku „Pomoc“ a mohli prostřednictvím
formuláře kontaktovat náš tým technické
podpory.
2. Formulář vyplňte v angličtině, francouzštině
nebo španělštině a použijte počítač, na němž
plánujete filmy CinEd promítat.
3. Uveďte co nejvíce detailů ohledně vašeho
problému a filmového projektoru, který
používáte (značku projektoru, příp. typ
propojení, umístění titulků…).
4. Vytvořte případně snímky obrazovky – mohou
být užitečné pro pracovníky technické podpory,
kteří vás budou kontaktovat.



E.	Podmínky	použití	a	doporučené	postupy

Ø Projekce by měly být: veřejné a nekomerční (nemělo by být dosaženo
žádného zisku, ale je možné vybírat symbolický poplatek na pokrytí
nákladů na projekci).

Ø Měly by se odehrávat ve filmových klubech, jejichž cílem je vzdělávat
mladé lidi ve filmové výchově.

Ø Nesmějí být součástí programu festivalů.

Ø Projekce by měly probíhat v kinosálech s nízkou až střední kapacitou (na
plátnech střední velikosti) s odpovídajícím filmovým projektorem a za tmy.

Ø Projekce musí být zcela v souladu se smlouvami s vlastníky práv.

Ø Filmy mohou být promítány pouze za vzdělávacími účely.

Ø Před projekcí a po ní musí být uskutečněny vzdělávací aktivity.



Příjemné	promítání!	


