
CinEd-käyttöopas



Johdanto	

Olet rekisteröitynyt cined.eu -esitysalustalle ja
käyttäjätilisi on aktivoitu.

Tämän	käyttäjätilin	avulla	voit	katsoa	ja	ladata	
elokuvia,	jotka	ovat	saatavilla	kotimaassasi	ja	
järjestää	elokuvista	epäkaupallisia,	
elokuvakasvatuskäyttöön	tarkoitettuja	
näytöksiä.

Aloittaaksesi, sinun tulee ladata cined -



Sisällys
A. Laitevaatimukset
B. CinEd-videosoittimen	asennus
C. Parhaat	käytännöt	ennen	näytöstä
D. Tekninen	tuki
E. Käyttöehdot	



A. Laitevaatimukset

1. Suositellut laitteet:

Suosittelemme käyttämään suhteellisen uutta tietokonetta (alle 3 vuotta käytössä ollut ja
säännöllisesti päivitetty) saadaksesi optimaalisen kokemuksen Cined-videosoittimen
käytöstä.

à Selain : Chrome, Firefox, Safari, Internet explorer, päivitetty versio.
à Vältä muiden ohjelmien käyttöä elokuvanäytöksen aikana.
à Tarkasta, että kovalevylläsi on riittävästi tilaa.PC – Windows :
• Intel core i5 prosessori tai nopeampi.
• Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 ja Windows 10.
• RAM: 4 GB

Mac – OS :
• Intel core i5 prosessori tai nopeampi.
• Mac OS X v10.7 tai uudempi
• RAM: 4 GB

Linux :
Huom: CinEd-soitin ei ole Linux-yhteensopiva.



A. Laitevaatimukset

Tarkastaaksesi onki käyttöjärjestelmäsi riittävä CinEd-soittimen
käyttöön, ole hyvä ja tee konfiguraatio-testi.

Klikkaa	« configuration	test »	nappia	sivun	alalaidasta

2. Konfiguraatio-testaus



A. Laitevaatimukset
3. Internet-yhteyden nopeus:

Miniminopeus internet yhteydelle elokuvia suoratoistettaessa on 1,5Mbs. Suoratoistoa tulee
käyttää vain esikatselutarkoitukseen.

Elokuvanäytöstä varten on ehdottoman tärkeää ladata elokuvatiedosto etukäteen.

Mitä hitaampi tai kuormittuneempi internet-yhteytesi on (mikäli yhteys on jaettu useille tietokoneille), sitä
pidempään elokuvan lataaminen kestää. Lautauksen kesto voi vaihdella muutamista minuuteista useisiin
päiviin, riippuen yhteyden laadusta sekä valitusta formaatista (SD tai HD).

Suositellut käytännöt :

1/	Lataus:	varmista,	että tietokone on	kytketty verkkovirtaan välttääksesi latauksen
keskeytymisen.

2/		Elokuvanäytös :	Suoratoistoa ei voi käyttää elokuvanäytöksessä.	Lataa elokuva esityskoneelle
vähintään viikkoa ennen näytöstä ja testaa elokuvatiedoston toimivuus.	Kun	olet ladannut
elokuvatiedoston,	voit	esittää sen	myös offline-tilassa.

3/	Tarjotaksesi parhaan katsojaelämyksen yleisölle,	on	suositeltavaa

Ladata HD-laatuinen elokuvatiedosto.



1. Kirjaudu sisään CinEd-tunnuksillasi.

1. Klikkaa profiili-nappia sivun oikeasta
ylälaidasta, josta avautuu
alasvetovalikko. Valitse Videosoitin
(Mon lecteur).

3. Kun olet ladannut ja asentanut
soittimen, löydät pikakuvakkeen
työpöydältäsi tai ohjelmistasi. Mac-
käyttäjille: soitin ilmestyy Dock:iin.
Valitse ”keep in Dock”.

3. Avaa CinEd-soitin ja kirjaudu sisään
tunnuksillasi.

B. CinEd-videosoittimen asennus



B. CinEd-videosoittimen asennus

Huom. Jos työskentelet osana instituutiota, tietokoneesi
saattaa olla instituutiosi IT-palveluiden hallinnoima. Joskus
tämä saattaa aiheuttaa ongelmia CinEd-soitinta
asennettaessa. 

=> Jotta voit onnistuneesti asentaa CinEd-soittimen, sinun
tulee olla tietokoneesi pääkäyttäjä (admistrator). 



B. CinEd-soittimen asennus

5.			« Tilaukseni »	osiosta	löydät	kaikki	tilaamasi	elokuvat.	

6. Sinulla	on	kaksi	mahdollisuutta:	
• Lataa	elokuva
• Katsele	suoratoistona

HUOM:	Elokuvaesitstä varten	
elokuva	on	ehdottomasti	
ladattava	koneelle.

7. Kun elokuva on kerran ladattu, elokuva säilyy koneellasi sen
viimeiseen voimassaolopäivään saakka. .Jos haluat vapauttaa tilaa
elokuvanäytöksen jälkeen, vie tiedosto roskakoriin.



1. Tarkasta, että elokuvan oikeudet ovat voimassa suunniteltuna
esitysajankohtana ( “rights expire”).

2. Asenna CinEd-videosoitin ennen näytöstä.
3. Lataa elokuvatiedosto ja testaa sen toimivuutta esitysolosuhteissa

ainakin viikkoa ennen näytöstä. Tarkasta seuraavat: tekstitysten
toimivuus, äänen toimivuus, elokuvan kesto ja sen pyöriminen
ongelmitta.

C. Parhaat käytännöt ennen näytöstä



D. Tekninen tuki

Välttääksesi	mahdolliset	ongelmat	näytöksen	yhteydessä,	varmista	elokuvan	
toimivuus	aidoissa	esitysolosuhteissa	etukäteen.		
Tämä	vähintään	viikkoa	etukäteen	tehty	ennakkotestaus	on	erittäin	tärkeä,	jotta	
tekninen	tukemme	voi	tarvittaessa	olla	avuksi.

1. Klikkaa kysymysmerkkiä « ? » päästäksesi
« Tuki » -sivulle ja ollaksesi yhteydessä
tekniseen tukeemme täyttämällä
lomakkeen.

2. Ole hyvä ja täytä lomake englanniksi,
ranskaksi tai espanjaksi ja käytä
tietokonetta, jota aiot käyttä näytöksen
järjestämiseen.

3. Ole mahdollisimman yksityiskohtainen
koskien raportoimaasi ongelmaa ja
kyseessä olevaa elokuvaa.



E.	Käyttöehdot	ja	parhaat	käytännöt

Ø Näytösten tulee olla: julkisia ja epäkaupallisia (tarvittaessa symbolinen
osallistumismaksu on mahdollista periä, jolla katetaan näytöksen kuluja).

Ø Näytökset on järjestettävä elokuvakasvatustarkoituksessa nuorille
yleisöille.

Ø Elokuvia ei voida esittää festivaaliohjelmistossa, muutoin kuin
elokuvakasvatustarkoituksessa.

Ø Näytösten tulisi tapahtua pienissä tai keskikokoisissa näytössaleissa,
asiaankuuluvilla laitteilla ja pimeässä.

Ø Elokuvat tulee esittää kokonaan ja oikeuksien haltijoiden hyväksymällä
tavalla.

Ø Elokuvakasvatuksellisia aktiviteetteja on järjestettävä ennen ja jälkeen
elokuvanäytöksen.



Elämyksellistä	elokuvanäytöstä!	


