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1. Inleiding
TRUCAST (EXPRESS) is een display ontvanger app die tekst, foto’s, audio en video draadloos kan
ontvangen van iOS-, macOS-, Android-, Chrome- en Windows-apparaten. De app ondersteunt het
delen van content via AirPlay, Google Cast (Chromecast) en MirrorOp (inclusief MirrorOp Sender
en MirrorOp Presenter apps). De optie van een split-screen (4-kwadrant weergave) is beschikbaar
als content wordt gedeeld via MirrorOp. De mogelijkheid om on-screen te presenteren is ook een
handige functie om te gebruiken in conferenties en trainingen.

2. Standby-scherm
van Trucast
Als u de TRUCAST (EXPRESS) app opent, wordt een stand-byscherm weergegeven op het display
(ontvanger-apparaat) zoals hieronder:

A. Ontvangernaam

B. IP-Adres

D. Conference Control

C. Inlogcode

E. Instellingen

U ziet de volgende informatie op het stand-byscherm: (a) ontvangernaam (naam van het ontvanger-apparaat waarop de TRUCAST app is geïnstalleerd); (b) IP-adres van ontvanger; (c) inlogcode/
wachtwoordcode (als een code is ingesteld op de ontvanger); (d) een korte handleiding over het
gebruik van TRUCAST; (e) beschikbare casting-opties.
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Ongeacht of het systeem in stand-bymodus, verbindingsmodus of projectiemodus is, u kunt de
informatiebalk verbergen (met ontvangernaam, IP-adres en inlogcode) door op de balk zelf te klikken. Als de informatiebalk is verborgen, kunt u klikken op
om hem uit te klappen.

2.1 De knop instellingen
Klik op de knop Instellingen
zoals hieronder weergegeven.

rechtsonder in het stand-byscherm en u zult een werkbalk zien

(1) Inlogcode/wachtwoordcode:
Als de optie "Uitschakelen" is geselecteerd, hoeft u geen inlogcode/wachtwoordcode in te voeren
voordat u content via AirPlay of MirrorOp projecteert. Als u een willekeurige of vaste 4-cijferige
code instelt, is een inlogcode/wachtwoordcode vereist voordat via AirPlay of MirrorOp wordt
verbonden/geprojecteerd.
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(2) Ontvangernaam:
De standaard ontvangernaam is "TRUCAST". Uw ontvangernaam kan echter worden aangepast en
u kunt een ontvangernaam instellen die makkelijker herkenbaar is.

(3) Registreren/registratie verwijderen:
Normaal gesproken is aanmelden niet vereist omdat TRUCAST (EXPRESS) wordt geleverd met een
licentiecode. Als de code echter afwezig is, moet u contact opnemen met uw verkoper voor een
geldige code en deze vervolgens handmatig invoeren in het registratieveld. (Klik op
rechtsonder in de hoek van het TRUCAST stand-byscherm en u ziet "Registreren" in het menu Instellingen
(Settings).) U kunt de registratie van de app ook verwijderen door te klikken op "Registratie verwijderen" (Unregister) in het menu Instellingen.
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(4) Over:
Klik op "Over" (About), en het versienummer van de TRUCAST app zal worden weergegeven.

2.2. De knop Conference Control
U kunt klikken op de knop Conference Control in de hoek rechtsonder van het stand-byscherm om
de modus Conference Control in- of uit te schakelen. Als de modus Conference Control is ingeschakeld (
), mag niemand vrij content delen, en alleen de moderator kan beslissen welke zender
content mag weergeven. De moderator kan ook de modus Conference Control uitgeschakeld laten
(
), zodat zenders content vrij naar TRUCAST kunnen presenteren.
De knop Conference Control is een nuttige tool om vergaderingen of trainingen op een ordelijke
manier te laten verlopen. Naast de knop Conference Control zijn een aantal andere on-screen
moderatie-tools beschikbaar. Zie hiervoor "7. Werkbalken in Verbindings- & Projectiemodes".
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3. Netwerkverbinding
Zorg ervoor dat uw zendertoestellen (zoals laptops, tablets en smartphones) en receivers (display/
monitor/groot scherm met de TRUCAST app geïnstalleerd) verbonden zijn met hetzelfde local
area network (LAN) of hetzelfde wifi-netwerk. Als via MirrorOp (Sender/Presenter) wordt gecast,
hoeven uw zender-appara(a)t(en) en ontvanger-apparaat alleen in hetzelfde intranet te zijn. Als
echter via AirPlay/Google Cast wordt gecast, moeten ze op hetzelfde subnet zijn. Anders functioneert het mechanisme om content te delen niet.
Opmerking:
Als uw zender- en ontvanger-apparaten met hetzelfde subnet zijn verbonden, controleer dan het
IP-adres van het zender-apparaat, en vergelijk het met het IP-adres dat wordt weergegeven op
het stand-byscherm van het TRUCAST ontvanger-apparaat. Ze moeten identiek zijn in de eerste
drie delen en alleen afwijken in het laatste deel. Bijvoorbeeld het IP-adres van het zender-apparaat is 192.168.100.11 is, terwijl dat van het ontvanger-apparaat 192.168.100.10 is. Als ze niet in
hetzelfde subnet zijn, probeer ze dan met dezelfde draadloze router te verbinden, er zorg ervoor
dat ze automatisch een IP-adres van de router krijgen.
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4. Casten via AirPlay
4.1. Casten vanaf iPad/iPhone naar TRUCAST
(1) Open de TRUCAST (EXPRESS) app op uw ontvanger-apparaat.

(2) Swipe omhoog vanaf de onderkant van het iPad/iPhone-scherm om het Control Center weer te
geven en u ziet het AirPlay-pictogram (
)
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(3) Klik op AirPlay (
) en selecteer "TRUCAST" in de lijst beschikbare AirPlay ontvangers. [Voer de
4-cijferige inlogcode/wachtwoordcode in als er een is (weergegeven linksboven in de hoek van
het TRUCAST stand-byscherm).] Nu kunt u uw iPad/iPhone-scherm op het display spiegelen.

4.2. Casten vanaf Mac naar TRUCAST
(1) Open de TRUCAST (EXPRESS) app op uw ontvanger-apparaat.
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(2) Klik op het pictogram AirPlay (

) in de menubalk aan de bovenkant van uw Mac-scherm.

(3) Klik op AirPlay (
) en selecteer "TRUCAST" in de lijst beschikbare AirPlay ontvangers.
[Voer de 4-cijferige inlogcode/wachtwoordcode in als er een is (weergegeven linksboven in de
hoek van het TRUCAST stand-byscherm).] Nu kunt u uw Mac-scherm op het display spiegelen.
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5. Casten via Google Cast
(Chromecast)
5.1. Casten vanaf Android naar TRUCAST
(1) Open de TRUCAST (EXPRESS) app op uw ontvanger-apparaat.

(2) Installeer de app "Google Home" op uw Android-apparaat.
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(3) Open de Google Home app. Klik op

onderaan het startscherm van de app.
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(4) Tik op
("Apparaat spiegelen") in de menubalk en er wordt een lijst met Google Castontvangers getoond.

(5) Selecteer "TRUCAST" uit de lijst ontvangers. Nu kunt u het scherm van uw Android-apparaat op
het display spiegelen.
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5.2. Casten vanaf Chromebook naar TRUCAST
(1) Klik op het wifi-pictogram
rechtsonder in de hoek van het Chromebook-scherm en tik
vervolgens op
("Beschikbare cast-apparaten") in de menubalk.

(2) Selecteer "TRUCAST" in de lijst van beschikbare Google Cast ontvangers. Nu kunt u uw
Chromebook-scherm op het display spiegelen.

14

Handleiding Trucast Express

5.3. Casten vanaf PC (Windows-Computer) naar TRUCAST
(1) Open de TRUCAST (EXPRESS) app op uw ontvanger-apparaat.

(2) Open de Chrome browser op uw pc.

(3) Klik op het menu-pictogram
"Cast" in de menubalk.

in de hoek rechtsboven van uw pc-scherm en selecteer

(4) Nu kunt u uw pc-scherm op het display spiegelen.
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6. Casting via MirrorOp
Naast AirPlay en Google Cast, kan content ook worden gedeeld via de MirrorOp-apps. Voordat u uw
content op het display projecteert (ontvanger), moet u de MirrorOP Sender app op uw computer of
de MirrorOP Presenter app op uw mobiele apparaat installeren. De MirrorOp-apps bieden een aantal geavanceerde functies naast het realtime delen van content. Meer informatie wordt gegeven in
de volgende paragrafen.

6.1. Casten vanaf PC/Mac naar TRUCAST
via MirrorOp Sender
6.1.1. Beginnen met MirrorOP Sender
(1) Open de TRUCAST (EXPRESS) app op uw ontvanger-apparaat.

(2) Download de MirrorOp Sender app voor Windows/Mac van www.mirrorop.com/senders/, en
installeer de app op uw pc/Mac.
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(3) Open de MirrorOp Sender app. Selecteer "TRUCAST" uit de lijst beschikbare ontvangers en klik op
"CONNECT". Als u de ontvanger die u wilt gebruiken niet kunt vinden, vult u het "IP-adres" van
de ontvanger in het tekstvak in aan de onderkant van de interface.
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(4) Voer de 4-cijferige inlogcode/wachtwoordcode in als er een is (weergegeven linksboven in de
hoek van het TRUCAST stand-byscherm).

(5) Klik op de knop Afspelen

. Nu kunt u uw pc/Mac-scherm naar TRUCAST spiegelen.
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Opmerking:
,
• U kunt er ook voor kiezen om ontvanger(s) die u vaak gebruikt op te slaan bij "Favorieten"
waardoor MirrorOP Sender de volgende keer vanuit de lijst Favorieten opstart.
• De knop "Lijst vernieuwen" werkt alleen voor ontvangers die zich in hetzelfde subnet bevinden
(dat wil zeggen dat de eerste drie delen van het IP-adres van de ontvanger hetzelfde zijn als die
van de computer).
• Voor ontvangers die zich niet op hetzelfde subnet bevinden, kunt u het "IP-adres" van de ontvanger in het tekstvak invullen aan de onderkant van de interface.

6.1.2. Geavanceerde functies van MirrorOp Sender
(1) Split Screen (kwadrantscherm):
Selecteer volledig scherm of één van de hoeken waar u op het scherm van de ontvanger wilt
weergeven. Als u op de knop Afspelen
drukt, zal de positie die is geselecteerd in het
split-menu worden gebruikt.

(2) Afstandsbediening/remote touch control (UMT):
Gebruikers kunnen de projecterende computer op afstand bedienen vanaf het scherm via een
muis of touchscreen.
Zorg ervoor dat de optie afstandsbediening ("Allow control inputs from receivers") is geactiveerd in het tabblad (Algemene) Voorkeuren (General Preferences) van MirrorOp Sender.
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Opmerking:
• De functie UMT (universal multi-touch) ondersteunt alleen USB HID aanraakapparaten compatibel met Windows 7/8/10. Als het besturingssysteem van het zender-apparaat macOS is, worden daarom aanraakgebeurtenissen op het scherm (monitor) vertaald in muisgebeurtenissen op
het scherm van het zender-apparaat.
• Houd er altijd rekening mee dat Windows 7 slechts beperkte multi-touch-functionaliteit biedt
voor specifieke toepassingen.
(3) Uitgebreid scherm (uitgebreid bureaublad):
Naast weergeven van uw hoofdbureaublad, is het ook mogelijk om een uitgebreid bureaublad
op de ontvanger weer te geven. Dit is nuttig als u een document wilt presenteren aan het publiek terwijl u uw hoofdbureaublad gebruikt om uw aantekeningen of vertrouwelijke gegevens
te lezen.
Uitgebreid scherm kan worden ingeschakeld op de meeste Windows 7/8/10-computers. Afhankelijk van de driver-ondersteuning van uw grafische kaart kan echter een extra driver zijn
vereist om het "virtuele" uitgebreide scherm in te schakelen. In dit geval zal MirrorOP Sender
vragen om een extra driver te downloaden en installeren.
Voor Mac-computers is een extra driver altijd vereist om het virtuele uitgebreide bureaublad
te gebruiken. (Houd er rekening mee dat de functie uitgebreid scherm niet wordt ondersteund
door macOS 10.13.4 en hoger.)
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Doorloop de volgende stappen om het uitgebreide scherm te gebruiken:
(a) Kies "Uitbreiden" (Extend) in het tabblad "(Geavanceerde) Voorkeuren" (Advanced Preferences)
van MirrorOP Sender.

(b) Gebruik MirrorOP Sender om uw computerscherm op het display weer te geven. Sleep het
venster vanaf het computerscherm naar rechts. Het venster zal op het display worden
weergegeven.
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6.2. Casten vanaf mobiel apparaat naar TRUCAST
via MirrorOp Presenter
6.2.1. Beginnen met MirrorOp Presenter
(1) Open de TRUCAST (EXPRESS) app op uw ontvanger-apparaat.

(2) U kunt de Apple App Store of de Google Play Store bezoeken om de MirrorOp Presenter app op
uw iOS/Android-apparaat te downloaden. U kunt ook de volgende QR-code gebruiken om de
direct naar de app stores te gaan.

(3) Open de MirrorOp (Presenter) app, en u zult het startscherm zien waar u functies kunt
selecteren. Er staan verschillende knoppen op het startscherm:
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Scherm spiegelen	Spiegel het scherm van het zender- naar het
ontvanger-apparaat. [Alleen Android-apparaten
(gebruikt als zender) hebben deze functie.]

Document	Selecteer een specifieke map en open een specifiek
documentbestand dat u wilt projecteren.

Foto	Selecteer een specifieke map en open een specifiek
fotobestand dat u wilt projecteren.

Live camera	Gebruik de camera op het zender-apparaat om livebeelden weer te geven van niet-digitale objecten.

Funktie toevoegen	Voeg een nieuwe functie (Video, Browser, Dropbox/
Google Drive/One Drive of Instelling) toe aan het
startscherm.
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(4) Klik op een van de bovengenoemde knoppen, en klik dan op de knop Afspelen
.
Selecteer "TRUCAST" in de lijst van beschikbare ontvangers. Als u de ontvanger die u wilt
gebruiken niet kunt vinden, vult u het "IP-adres" van de ontvanger in het tekstvak in aan de
bovenkant van de interface.
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(5) Voer de 4-cijferige inlogcode/wachtwoordcode in als er een is (weergegeven linksboven in de
hoek van het TRUCAST stand-byscherm). Nu kunt u content delen van uw mobiele apparaat
naar TRUCAST.
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6.2.2. Geavanceerde functies van MirrorOp Presenter
(1) Split Screen (kwadrantscherm):
Naast de modus volledig scherm, ondersteunen veel van de functies van MirrorOP Presenter
ook de modus split-screen (kwadrantscherm). Klik op het pictogram Kwadrantscherm
linksonder in de hoek van het scherm, en u kunt een van de hoeken kiezen waar u de inhoud
van het ontvanger-scherm wilt weergeven.
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(2) Aantekening:
Een heel nuttige functie in MirrorOP Presenter is de mogelijkheid om aantekeningen te maken
op het scherm tijdens de presentatie. U kunt de aantekeningentools gebruiken om overal op
het scherm te schrijven, tekenen of markeren tijdens het presenteren van documenten, foto’s,
webpagina’s of camerabeelden.
Klik om aantekeningen te starten op het pictogram Aantekening
rechtsonder in de hoek
van het scherm. Een horizontale werkbalk zal verschijnen met de volgende opties:

Anmerkungswerkzeuge
Marker modus

Aantekeningen maken in een ondoorzichtige kleur.

Marker modus + Eénpennenstreek modus

Om aantekeningen te maken in een ondoorzichtige kleur;
vorige pennenstreken worden gewist als een nieuwe
pennenstreek wordt getekend.

Highlighter modus

Aantekeningen maken in een semi-transparante kleur.

Highlighter modus +
Om aantekeningen te maken in een semi-transparante kleur;
Eén-pennenstreek modus vorige pennenstreken worden gewist als een nieuwe
pennenstreek wordt getekend.
Penkleur
Penbreedte
Gum

Om een gedeelte of alle aantekeningen uit te gummen.

Alles wissen

Om alle aantekeningen op het huidige beeld te wissen.

Opslaan	Om het huidige scherm (met aantekeningen) als
afbeeldingsbestand op te slaan
Verbergen

Om de horizontale werkbalk te verbergen.
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(3) Live Camera:
MirrorOP Presenter’s ingebouwde camerafunctie stelt u in staat om livebeelden op te nemen of
live verslaggeving te doen, wat van groot belang is in bepaalde situaties.
• Volg de onderstaande stappen:
op het startscherm.
• Klik op de knop Camera
Klik
op
de
knop
Afspelen
, en selecteer "TRUCAST" in de lijst beschikbare ontvangers.
•
• Nu kunt u beginnen met opnemen van livebeelden of live verslaggeving doen.

28

Handleiding Trucast Express

7. Werkbalken in Verbindings& Projectiemodes
7.1. Werkbalk in Verbindingsmodus
Als er een zender is aangesloten op TRUCAST via MirrorOp, zal het systeem in de Verbindingsmodus gaan. U zult dan een werkbalk zien met de volgende pictogrammen:

Instellingen:
Raadpleeg "2.1 De knop Instellingen".
Zender-lijst:
Klik op de knop "Zender-lijst" om alle ingelogde zenders weer te geven. De moderator
kan: (a) kiezen welke zender content zal casten; (b) bepalen of de content in de modus
volledig scherm of split-screen wordt weergegeven; (c) bepalen in welk kwadrant van
het ontvangerscherm de content wordt weergegeven.

Conference Control:
Raadpleeg "2.2 De knop Conference Control".

Alle verbindingen verbreken:
Klik op de knop "Alle verbindingen verbreken" om de verbinding van alle zenderapparaten met TRUCAST te verbreken (ontvanger-apparaat).
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7.2. Werkbalk in Projectiemodus
Als er een zender content cast naar TRUCAST via AirPlay, Google Cast of MirrorOp, zal het systeem
in de Projectie-modus gaan. U zult dan een werkbalk zien met de volgende pictogrammen:

Uitklappen:
Klik op de knop "Uitklappen" om de werkbalk uit te klappen.

Zender-lijst:
Klik op de knop "Zender-lijst" om alle ingelogde zenders weer te geven. De moderator kan:
(a) kiezen welke zender content zal projecteren; (b) bepalen of de content in de modus
volledig scherm of split-screen wordt weergegeven; (c) bepalen in welk kwadrant van het
ontvangerscherm de content wordt weergegeven. (Opmerking: Deze functie wordt niet

ondersteund door AirPlay of Google Cast.)

Conference Control:
Raadpleeg "2.2 De knop Conference Control".

Stop:
Klik op de knop "Stop" om projecteren te stoppen. (Opmerking: Deze functie wordt niet

ondersteund door AirPlay of Google Cast.)
Alle verbindingen verbreken:
Klik op de knop "Alle verbindingen verbreken" om de verbinding van alle zender-apparaten
met TRUCAST te verbreken (ontvanger-apparaat).
Verbergen:
Klik op de knop "Verbergen" om de werkbalk te verbergen.
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8. Veelgestelde vragen
V: Kunnen meerdere zenders tegelijk content casten naar TRUCAST?
A: Dat kan alleen worden bereikt via MirrorOp (Sender/Presenter) in modus split-screen.
Hieronder vindt u ter informatie een aantal andere casting-scenario’s:
(1) AirPlay zender + 1 MirrorOp zender
De tweede zender, ongeacht of AirPlay of MirrorOp wordt gebruikt, geeft aan wat op het display
wordt getoond.
(2) Google Cast zender + 1 MirrorOp zender
De tweede zender, ongeacht of Google Cast of MirrorOp wordt gebruikt, geeft aan wat op het
display wordt getoond.
(3) Meerdere AirPlay/Google Cast zenders
De eerste zender, ongeacht of AirPlay of Google Cast wordt gebruikt, geeft aan wat op het display wordt getoond.
(4) Meerdere AirPlay zenders
De eerste zender bepaalt wat op het scherm komt.
(5) Meerdere Google Cast zenders
De eerste zender bepaalt wat op het scherm komt.
(6) Meerdere MirrorOp zenders
De laatste zender bepaalt wat op het scherm komt.

V: Waarom werkt Google Cast (Chromecast) niet met TRUCAST?
A: Er zijn verschillende factoren die het Google Cast probleem kunnen veroorzaken. U kunt het
volgende proberen om het op te lossen:
(1) Tijdinstellingen
Synchroniseer uw zender- en ontvanger-apparaten. Google Cast werkt niet goed als er een
aanzienlijk verschil is tussen de systeemtijd op de zender en die op de ontvanger (TRUCAST-ontvanger). Daarom dient u ervoor te zorgen dat: (a) de zender- en ontvanger-apparaten
op dezelfde tijdzone zijn ingesteld; (b) hun tijdsverschil minder dan 5 minuten is.
(2) Netwerkinstellingen
Zorg ervoor dat uw zender- en ontvanger-apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.
(Zie voor gedetailleerde informatie "3. Netwerkverbinding".)
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(3) Firewall-instellingen
Controleer de instellingen van uw router, zorg ervoor dat AP (access point)-isolatie is uitgeschakeld op uw router. Schakel ook firewall-functies uit op uw router die inkomende verbindingen naar uw Google Cast-apparaat kunnen blokkeren.
U dient ook de volgende poorten te openen in de firewall van uw router:
GEBRUIK

RICHTING

POORT#

TCP

Google Cast

Beide

UDP

Google Cast
Google Cast

Uitgaand
Beide

Apparaatdetectie

Binnenkomend

7000
7100
47000
8008
8009
4101-4199
5253
2048 65535
1047
1048
1049

(4) Nadat de eerste drie stappen goed zijn gevolgd (de tijd is gesynchroniseerd en uw netwerk &
firewall zijn goed geconfigureerd), dient u een paar minuten te wachten voordat u Google Cast
gebruikt. Dit is omdat nadat uw netwerk en firewall zijn geconfigureerd, het even kan duren
voordat de Chrome-browser de TRUCAST-ontvanger zoekt en er een handshake mee tot stand
brengt. Pas nadat deze processen correct zijn voltooid, zal de TRUCAST-ontvanger worden
weergegeven in de lijst beschikbare ontvangers voor Google Cast.)
(5) Open de Chrome-browser van uw zender-apparaat en voer in de adresbalk (URL-balk) het
volgende adres in: "chrome://inspect/#devices". Als de TRUCAST ontvanger niet wordt weergegeven in de lijst, moet er iets niet goed zijn met de tijdinstellingen, netwerkinstellingen of
firewall-instellingen. Ga terug naar de eerste drie stappen om te controleren wat er mis is.
(6) Controleer of uw Android-apparaat content kan casten naar TRUCAST via de Google Home-app.
Zo niet, dan moet er iets niet goed zijn met de tijdinstellingen, netwerkinstellingen of firewallinstellingen. Ga terug naar de eerste drie stappen om te controleren wat er mis is.
(7) U kunt ook de volgende link raadplegen voor meer informatie:
https://support.google.com/chromecast/answer/3249268
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V: Waarom verbreekt mijn zender-apparaat elke 5 minuten de
verbinding met TRUCAST?
A: Ongeacht of u AirPlay, Google Cast of MirrorOp (Sender/Presenter) gebruikt, de verbinding
tussen uw zender- en ontvanger-apparaat (geïnstalleerd met de TRUCAST app) stopt elke 5
minuten automatisch, als de ontvanger geen licentie voor TRUCAST heeft. Registreer via het
instellingen menu.
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9. Appendix: TRUCAST Poorttabel
TRUCAST Poorttabel

TCP

UDP

GEBRUIK

RICHTING

POORT#

LET OP

Opdracht

Beide

443

AirPlay gebruikt deze
poort ook.

3268
389
8080
31865
515
1688

Data

Beide

Audio

Beide

AirPlay &
Google Cast

Beide

AirPlay
Google Cast
Apparaatdetectie

Beide
Beide
Binnenkomend

34

7000
7100
47000
8008
8009
4101 4199
5353
2048 65535
1047
1048
1049

Gebruikt voor schermprojectie en overdracht
van audiobestanden;
moet geopend worden
om audioprojectie mogelijk te maken

Gebruikt voor apparaatdetectie om beschikbare
apparaten te vinden;
aanbevolen wordt om
deze poorten (1047
1049) alle drie te openen,
anders kan de applicatie
geen apparaten vinden;
mogelijk moet IP/hostnaam handmatig worden
ingevuld.
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