
Ръководство за потребителя



Въведение

Вече сте регистрирани на платформата cined.eu и вашият
профил е открит от администратор на програмата.
Този профил ви позволява да гледате и теглите филми, чиито
права са закупени за вашата държава, с цел да бъдат
организирани публични, некомерсиални прожекции за
младежката публика.
Като начало, трябва да инсталирате плейъра cined.eu на
вашия компютър. За да го използвате, влезте във вашия
профил, благодарение на потребителския ви имейл и парола.
Настоящото ръководство има за цел да ви насочи и да
сподели добри практики с вас.
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А.				Препоръки	за	конфигурация
Б.				Инсталиране	на	плейъра	CinEd
В.				Добри	практики	преди	всяка	прожекция
Г.					Техническа	поддръжка
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A. Препоръки за конфигурация
1. Идеална конфигурация / препоръчителна техника:

Препоръчително е да използвате нов компютър (в най-добрия случай на около 3
години и редовно преинсталиран), за да си служите по най-подходящ начин с
плейъра CinEd.
à Браузъри: Хром, Файърфокс, Сафари и Интернет Експлорър в последните им
версии
à Избягвайте да включвате други програми по време на прожекцията
à Освободете пространство на хард диска

PC – Windows:
• Процесор Intel Core i5 или по-мощен.
• Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 и Windows 10.
• 4 Go RAM памет.

Mac – OS:
• Процесор Intel Core i5 или по-мощен.
• Mac OS X v10.7 или по-стар модел.
• 4 Go RAM памет.

Linux :
ВНИМАНИЕ: Плейърът CinEd не е съвместим с Linux.



A. Препоръки за конфигурация

Уверете се, че притежавате достатъчен софтуер, за да
използвате плейъра CinEd, като извършите тест за
конфигуриране.

2. Тест за съвместимост

Кликнете	върху	бутона	"Тестова	конфигурация"	в	долната	част	на	
страницата



A. Препоръки за конфигурация
3. Интернет	скорост:

Препоръчителната минимална скорост за стрийминг на филм е 1,5 Mbps. Стриймингът
може да бъде използван само за индивидуално гледане преди прожекцията (при избор
на филм и подготвяне на прожекцията).
За	 самите	 прожекции	 е	 задължително	 филмовият	 файл	 да	 бъде	 изтеглен	 на	 вашия	
компютър.	

Колкото по-бавна или заета е интернет връзката ви (споделяне на една и съща връзка между няколко
компютри), толкова по-бавно ще се изтегли филмът на плейъра.
Времето за теглене на един филм варира от десетина минути до няколко часа според бързината и
качеството на вашата интернет връзка, както и в зависимост от избрания формат и качество на
филма (SD или HD).

Полезни	съвети:
1/	Теглене	на	филм:	уверете	се,	че	сте	включени	в	мрежата	при	теглене,	за	да	избегнете	
всякакви	прекъсвания.	
2/		Прожекция:	Филмите	не	могат	да	бъдат	прожектирани	на	стрийминг.	Не забравяйте	да	
изтеглите	филмовия	файл	поне	седмица	преди	прожекцията,	както	и	да	направите	тест	на	
филма	преди	самата	прожекция.	След	като	филмът	е	свален	във	вашия	плейър,	можете	да	го	
гледате	или	прожектирате	където	и	да	се	намирате.	
3/	С	цел	по-добро	качество	на	прожекцията,	ви	препоръчваме	форматът	на	филма	
да	бъде	HD.



1. Влезте	във	вашия	профил	на	платформата
CinEd.

2. Кликнете	върху	вашия	профил,	горе	в	дясно	
на	заглавната	страница.	Появява	се	падащо	
меню.	Изберете	« видео	плейър ».	

3. След като го изтеглите и
инсталирате, иконата на плейъра
CinEd ще се появи на вашия десктоп.
Ако използвате Mac, плейърът ще се
покаже в doc директорията.
Изберете опцията „запазване в doc“,
за да улесните ползването му.

4. Кликнете върху плейъра, въведете
вашия имейл и парола CinEd.

Б. Инсталиране на плейъра CinEd



Б. Инсталиране на плейъра CinEd

NB:	Ако	работите	в	институция	или	организация,	където	
компютърът	ви	е	поддържан	от	системен	администратор
Þ Можете	да	срещнете	трудности	при	инсталирането	на	

плейъра

=>	За	да	инсталирате	плейъра,	трябва	задължително	да	се	
включите	в	профила	„администратор“	на	вашия	компютър



Б. Инсталиране на плейъра CinEd
5. В раздела «Моите видеа » ще намерите всички филми, които предварително
сте поръчали. NB: след като поръчате определен филм, той е наличен един
месец на вашия хард диск. Можете да го поръчате няколко пъти.

6.	След	това	имате	възможността	да:	
• Изтеглите	филма
• Да	гледате	филма	на	стрийминг

Задължително	е	да	изтеглите	филма	за	
самата	прожекция

7. След като сте го изтеглили, филмът остава наличен на хард диска до
посочената дата. Ако желаете да освободите място след прожекцията,
кликнете върху „пренасяне в кошчето“.



1. Проверете наличието на правата върху филма във вашата държава за
конкретната дата, предвидена за прожекцията (виж „правата изтичат
на...“)

2. Проверете дали плейърът CinEd е добре инсталиран преди
прожекцията.

3. Изтеглете филма и направете проба в реалните условия, в които ще се
проведе прожекцията. Съветваме ви да го направите една седмица
преди нея, за да проверите звука, субтитрите, продължителността на
файла, която трябва да съвпада с продължителността
на филма.

В. Добри практики преди всяка прожекция



D. Техническа поддръжка
За	да	избегнете	всякакви	технически	проблеми	по	време	на	прожекцията,	направете	
проба	в	реалните	условия	седмица	преди	нея,	за	да	се	уверите,	че	всичко	е	наред	с	файла	
и	техниката.	
Този	тест	е	много	важен,	за	да	можем	да	ви	помогнем	с	техническа	поддръжка	при	
евентуалната	поява	на	проблем	с	платформата.	
Ако срещнете технически затруднения:

Опция 1: Консултирайте рубриката „Често задавани
въпроси”, на ваше разположение на платформата CinEd.
Те отговарят на най-често срещаните трудности.

Опция 2 : Ако вашият проблем продължава, свържете се с
техническата поддръжка на CinEd.

1. Кликнете върху въпросителния знак « ? », за да отворите
страницата „помощ“ и да се свържете с техническата
поддръжка чрез формуляра за връзка.

2. Попълнете формуляра на английски, френски или испански
език, използвайки компютъра, планиран за прожекцията.

3. Опишете детайлно проблема, с който се сблъсквате, както и
вашето оборудване (марка на проектора, използвана връзка,
позиция на субтитрите...).

4. Направете няколко снимки на екрана /скрийншот/. Те може да
са полезни за техническата поддръжка, която ще се свърже с
вас.



Ø Прожекциите трябва да бъдат: публичнни и с нетърговска цел
(не може да бъде реализирана печалба, но е възможна продажбата на билети на
символична цена, която трябва да бъде предварително договорена с координатор
проекта).

Ø Прожекциите могат да бъдат извършени в рамките на кино-клубове, имащи за цел
кинообразованието на деца и младежи.

Ø Прожекциите не могат да бъдат част от програмите на фестивали.

Ø Прожекциите трябва да се състоят в зали с малък или среден капацитет (с
екрани среден размер), с необходимата техника и на тъмно.

Ø Филмите трябва да бъдaт прожектирани изцяло, в съответствие с договорите,
подписани с притежателите на правата им.

Ø Филмите могат да бъдат прожектирани единствено с образователна цел.

Ø Педагогическа работа, свързана с филмите, трябва да бъде извършвана преди и
след прожекциите.

E. Условия за ползване и добри практики



Приятно	гледане!	


