Cum să utilizăm platforma CinEd

Introducere
Tocmai ce v-ați înregistrat pe platforma cined.eu, iar contul
dumneavoastră a fost validat de către administratorul local.
Acest cont vă permite să vizionați și să descărcați filmele care au fost
achiziționate pentru țara dumneavoastră, pentru a organiza sesiuni
publice de vizionare, cu scop necomercial, pentru publicul tânăr.
Pentru început, va trebui să instalați player-ul cined.eu în calculatorul
dumneavoastră.
Pentru a folosi acest instrument, va trebui, mai întâi, să vă logați în
contul dumneavoastră, cu adresa de e-mail și cu parola înregistrate.
Acest tutorial își propune să vă ghideze și să vă prezinte unele
recomandări.
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A. Configurația necesară
1. Echipamentul recomandat:
Se recomandă să aveți un calculator relativ recent (mai nou de 3 ani și actualizat cu
regularitate), pentru funcționarea corespunzătoare a player-ului „IFCinEd”.
à Motor de navigare: „Chrome”, „Firefox”, „Safari” și „Internet Explorer”, actualizate
regulat.
à Evitați folosirea altor programe în timpul proiecției.
à Eliberați spațiu suficient pe hard disk-ul calculatorului.
Calculator personal cu sistem de operare Windows:
• Procesor Intel core i5 sau mai rapid.
• Sisteme de operare Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sau Windows
10.
• Memorie RAM: 4 GB.
Mac – OS:
• Procesor Intel core i5 sau mai rapid.
• Sistem de operare Mac OS X v10.7 sau superior.
• Memorie RAM: 4 GB.
Linux:
ATENȚIE: Player-ul IFCinEd nu este compatibil cu Linux.

A. Configurația necesară
2. Testul de configurație

Pentru a verifica dacă aveți configurația programelor
corespunzătoare pentru a folosi în mod adecvat player-ul CinEd,
vă rugăm să realizați un test de configurație.

Apăsați pe butonul Test configurație, din josul paginii

A. Configurația necesară
3.

Viteza de Internet:

Viteza minimă de Internet pentru redarea filmului online e de 1,5Mb. Redarea online a filmului
se va face doar în cazul vizionării individuale de către organizator, înainte de proiecție.
Pentru proiecțiile de film, e imperativ necesară descărcarea fișierului de film.
Cu cât conexiunea la Internet este mai lentă sau mai aglomerată (împărțirea unei singure conexiuni de către
mai multe calculatoare), cu atât mai mult va dura descărcarea unui film.
Timpul pentru descărcarea unui film poate varia de la câteva minute la câteva ore sau zile, în funcție de viteza și
calitatea conexiunii, precum și de durata filmului și de formatul selectat (SD sau HD).

Recomandări:
1/ Descărcare film: asigurați– vă că sunteți conectat la rețea în timpul descărcării filmului, pentru a
evita orice deconectare.
2/ Proiecție film: Nicio proiecție de film nu poate avea loc prin redare online. Descărcați fișierul de
film cu cel puțin o săptămână înainte de proiecție și faceți un test în avans în spațiul de proiecție. O
dată ce ați descărcat filmul în player-ul CinEd, îl veți putea proiecta sau viziona fără conexiune la
Internet, oriunde ați fi.
3/ Pentru a avea cea mai bună calitate de proiecție, se recomandă descărcarea unui fișier de înaltă
rezoluție (HD).

B. Instalarea player-ului CinEd
1.

Conectați-vă la contul de CinEd.

2.

Apăsați pe butonul de profil, în partea
de sus, dreapta, a paginii. Un meniu
vertical ar trebui să apară. Apăsați pe
Video player.

3. După ce ați descărcat și instalat playerul, veți găsi o comandă rapidă
(„shortcut”) a player-ului CinEd, pe
ecranul calculatorului. Pentru utilizatorii
de Mac: player-ul va apărea în Dock. Vă
rugăm să alegeți opțiunea „Păstrează în
Dock”, pentru a facilita viitoarele
utilizări.
4. Apăsați pe Video player și conectați-vă
folosind contul de CinEd.

B. Instalarea player-ului CinEd

NB: Faceți parte dintr-o instituție, calculatorul dumneavoastră este
administrat printr-un serviciu informatic…
Þ Uneori aveți probleme în instalarea player-ului

=> Pentru a instala Player-ul, trebuie să selectați utilzarea
calculatorului ca administrator.

B. Instalarea player-ului CinEd
5. În secțiunea “Videourile mele”, veți găsi toate filmele pe care le-ați comandat. NB:
o dată comandat, filmul este disponibil o lună. Îl puteți comanda de mai multe ori.

6. Apoi aveți două opțiuni:
• să descărcați filmul
• să-l vizionați online
(„streaming”).
VĂ REAMINTIM CĂ: Pentru
proiecția de film, e obligatoriu să
descărcați filmul.
7. O dată descărcat, filmul rămâne disponibil pe hard drive până la
data expirării. Dacă vreți să eliberați spațiu și să afișați fișierul după
proiecție, atunci apăsați butonul „coșul de gunoi”.

C. Recomandări înainte de proiecție
1.

Verificați disponibilitatea drepturilor de distribuție la data proiecției (a se
vedea „drepturile expiră pe:”).

2.
3.

Asigurați-vă că player-ul CinEd este corect instalat înainte de proiecție.
Descărcați filmul și realizați un test de proiecție în condiții reale, cu cel
puțin o săptămână înainte de proiecția oficială, pentru a verifica:
subtitrările, sunetul, durata fișierului de film.

D. Asistență tehnică
Pentru a evita orice problemă și pentru a asigura succesul proiecției, testați fișierul
de film, precum și materialele de proiecție, în condiții reale, cel puțin cu o
săptămână înainte de proiecție. Acest test prealabil este esențial, pentru ca echipa
noastră de suport tehnic să vă ofere la timp asistență.
Întâlniți o problemă:
Opțiunea 1: O secțiune FAQ vă stă la dispoziție pe
platforma CinEd pentru răspunsuri la probleme frecvent
întâlnite.
Opțiunea 2: Dacă problema persista, puteți contacta
echipa de suport tehnic CinEd
1. Apăsați pe semnul întrebării „?”, pentru a avea acces la
pagina de „Ajutor” și pentru a contacta echipa de suport tehnic,
prin intermediul unui formular.
2. Completați formularul în engleză, franceză sau spaniolă,
folosind calculatorul de pe care intenționați să realizați proiecția.
3. Fiți cât se poate de specific privind problema întâlnită,
configurația și materialele de proiecție folosite (marca
proiectorului- eventual conexiunile utilizate, poziționarea
subtitrării...).
4. Eventual realizați capturi de ecran: pot fi utile echipei de
suport tehnic care vă va contacta.

E. Termeni de utilizare și recomandări
Ø Proiecțiile trebuie să fie: publice și necomerciale (nu trebuie realizat niciun
beneficiu material, dar o taxă simbolică pentru participarea la costurile de
proiecție este posibilă).
Ø Acestea se pot desfășura în cadrul cinecluburilor al căror scop este acela
de a educa tinerii în ce privește cinemaul.
Ø Ele nu pot fi integrate în programul festivalurilor.
Ø Proiecțiile ar trebui să aibă loc în săli de proiecție de capacitate mică sau
medie (pe ecrane de mărime medie), cu echipament special dedicat
proiecției și în întuneric.
Ø Filmele trebuie să fie proiectate în întregime, conform contractelor cu
deținătorii de drepturi de difuzare.
Ø Filmele pot fi proiectate doar în scopuri educaționale.
Ø Activități educaționale trebuie realizate înainte și după proiecții.

Vizionare plăcută!

