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Guide til opslag med infoboards
Ondisplay Infoboard er en online tekst editor, 
der gøre det nemt og hurtigt at lave opslag til 
infoskærme. 

Et infoboard er en skabelon som kan bruges til at 
generere et budskab i Ondisplay, uden brug af billed-
redigeringsprogrammer.

Disse budskaber kan bestå af tekst og/eller billeder.
Du finder en række standard infoboards der kommer 
med din installation Infoboards er en hurtigt og let 
måde at lave indhold til dine skærme på. 

De 4 viste eksempler viser mulighederne i vores 
standard template. 

Det er den samme template der er brugt til alle 4 
præsentationer. 

Mulighed for tilkøb af infoboard der følger dit 
firmas designmanual eller indeholder de felter du 
har brug for. 

Få dine budskaber præsenteret enkelt med Ondisplays Inforboard!
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Opret et nyt opslag med infoboards
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Under menupunktet ”Infoboards”, kan du se
eksisterende eller oprette nye infoboards.

Tryk ”Opret ny” og vælg skabelonen og navngiv
din nye infoboard. 
Alternativt kan du vælge et, der ikke længere 
bliver vist og trykke på blyanten. Så kan du 
redigere i det.

Indtast den ønskede tekst og overskrift. "Navn" 
er kun til internt brug - det vises ikke på skær-
men.

Hvis du ønsker at indsætte billeder i dit infobo-
ard, skal du trykke på ”vælg fil”.
Du har mulighed for at indsætte både et mindre
billede samt baggrundsbillede i infoboardet.

Hvis du har en ønsket start- eller udløbstid,
indtastes disse under ”begynder” og ”Udløber”,
og ellers lader du blot feltet stå tomt.

Afslutningsvis vælger du playlisten "vigtige 
beskeder". 
Når du lægger en besked her, så bliver beskeden 
prioriteret højere, end det andet, der ellers kører 
i feltet "beskeder", og er derved det eneste, der 
vises. 
Lægger du to beskeder ind i "vigtige beskeder", 
så vises de på skift.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, 

Din overskrift kommer her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

Herefter indtaster du størrelse på dit felt (??? x ???) og 
trykker ”Gem” i venstre øverste hjørne, og du får nu et 
preview af dit færdige opslag.

Når du er tilfreds med, hvordan det ser ud, trykker du 
"o�entliggør".



Informationer og kontaktoplysninger

 Kontakt Ondisplay 
 +45 70 26 56 17    /    support@ondisplay.dk

 Følg os her 

 Find Online video-vejledning 
     på Ondisplay.dk eller vores   kanal 
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