
SCALA 5 Infokanal System 

Preinstallations guide. 

Leverancen omfatter: 

1 stk. ContentManager (CM) kombineret med 1 stk. SCALA 5 Player i 19” x 4 HE RACK. 

(CM indeholder mulighed for udvidelse med max. 10 Playere. Pris på extra Player kan findes på 

vores hjemmeside) 

Leveres incl. Software og PDF manual på CDrom samt licensnøgle i USB til CM 

1 stk. Designer 5 software program til brug på egen PC. (Incl. CDROM og USB nøgle) 

1 stk. 220 VAC + Jord kabel med 3 polet stik. 

1 stk. BNC/BNC videokabel i RG 59 kvalitet (Med adapter til mini DIN stik) 

2 stk. Stereo, Audio kabler med Phono han ( for radio og lyd ud). 

1 stk. RJ 45 netværkskabel  

Alle kabler har en længde på 1.5 meter. 

4 stk. 6 mm skruer incl. møtrikker for RACK montage. 

1 stk. papir med nødvendige adgangskoder m.v. 

1 stk. Testscript i 4:3 format (800 x 600 PAL). 

3 mdr. hotline support fra leverandør (TV*DATA) + 1 års SCALA Advantage (Vedlægges) 

Inden leverance skal følgende tilsikres: 

Hovedstation: 

220 VAC + jord forefindes som et frit stik. (”Grisetryne” format). 

Nødvendig analog/QAM modulator installeret og afprøvet. Kanal nummer opgives. 

Internet forbindelse med fast, offentlig IP adresse, som skal være kendt. Evt. 1 stk. DHCP router. 

Internet forbindelsen skal have åbent for port 8080 (SCALA), 21 (FTP) og 5900 (VNC for extern 

service). 

Plads til RACK, 4 HE, 19”, dybde 600 mm. (560 for RACK + 40 for stik). 



Redaktion: 

Der medleveres Designer 5 programmel incl. PDF manual samt Dansk ”short form” manual. 

1 stk. licensnøgle til Designer 5 (USB) 

1 stk. testscript til videre redigering.(Leveres på CDROM) 

3 timer ”kom i gang”. ( Extra kursus kan tilkøbes). 

Redaktøren skal sørge for: 

Egen PC med WIN XP PRO eller WIN 7 styresystem installeret og testet. Med netværk, Internet 

forbindelse og Evt. firewall for ovennævnte porte slået fra. 

Hardware krav i henhold til vedlagte specifikation. 

 

 

Salg og support 

TV*DATA TEXTTV ApS 

Nøddeskellet 16 

2730 Herlev 

Mobil: 26 66 41 59 

Mail: mail@dekker.dk 

WEB: www.dekker.dk 


