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   HANDLEIDING ZEBRIX APP 
 

 

 

In deze handleiding maken we jou wegwijs in het beheer van jouw Mijn Stad TV scherm  

via de Zebrix app. Bekijk deze handleiding voor je aan de slag gaat. 

 

Lees je niet zo graag handleidingen? 

 

Ga dan op zoek naar deze icoontjes. 

Ze leiden je naar een korte video die jou de essentie helder maakt. 

 

 

Je vindt (de updates van) deze handleiding ook steeds terug op de pagina Dashboard van 

het Zebrix platform bij Nieuwsberichten: HANDLEIDING - GEBRUIK ZEBRIX APP. 

 

 

 

 

 

 
 

Mijn Stad TV is een initiatief van Roularta Local Media  

Meiboomlaan 33 – 8800 Roeselare 

 

www.mijnstad.tv 

info@mijnstad.tv 

T   051 26 66 86 
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DE ZEBRIX APP GEBRUIKEN 
Zebrix heeft een app die je kan gebruiken op jouw smartphone en/of tablet. 

Het is een lichtgewicht versie van het content management systeem (CMS) dat in  

de ‘Handleiding Zebrix Platform’ uitgebreid wordt toegelicht. 

 

De Zebrix app installeren en opstarten 
Heb je een toestel van Apple, dan kan je de app downloaden in de Apple store. 

Heb je een Android toestel, dan kan je de app downloaden in Google Play. 

Eens je de app hebt geïnstalleerd, kan je die gaan gebruiken. 

 

Klik op het app icoontje      om de app te openen   

  

Je gebruikersnaam en wachtwoord vind je in de 

welkomstbundel of in jouw e-mails. 

 

 

 
  

 RMG-cm 
  

 Vul jouw gebruikersnaam in 
  

 Vul jouw wachtwoord in 

 

Nadat je de velden hebt ingevuld klik je op LOG IN 

 

 

 

 

De eerste keer dat je inlogt, zal je een pincode kunnen kiezen door deze twee maal in te 

geven. Deze pincode zal je moeten ingeven telkens je de app opnieuw opent. Afhankelijk 

van de mogelijkheden van jouw toestel, en de instellingen, kan ook een authenticatie 

met vingerafdruk ingesteld worden. 

 

 

Overview van de Zebrix app 
Bekijk de video voor een korte overview. 

 

Lees je de handleiding in pdf? 

Klik dan op de video hiernaast. 

 

Lees je de handleiding op papier? 

Ga dan naar mijnstad.tv, log in en klik op 

Documentatie om de video te bekijken. 

 

 

 

  

https://apps.apple.com/nl/app/zebrix-mobile/id1442486145
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manganelli.zebrix&hl=nl&gl=US
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-1-overview.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-1-overview.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-1-overview.mp4
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Foto’s en video’s opladen met de Zebrix app 
Bekijk de video voor een korte uitleg. 

 

Lees je de handleiding in pdf? 

Klik dan op de video hiernaast. 

 

Lees je de handleiding op papier? 

Ga dan naar mijnstad.tv, log in en klik op 

Documentatie om de video te bekijken. 

 

 

Ga via het menu-icoontje linksboven naar de tab Media 

 

Klik op het upload-icoontje rechtsonder op je scherm. 

 

Selecteer de afbeelding of video die je vanop je 

mobiele device wil opladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tip: Maak foto’s en video’s in formaat 16:9  

 

Zeker in templates waarin slechts ruimte is voor één beeld, is deze 

ruimte opgezet in beeldverhouding 16:9. Je bekomt dan het best 

passende fotomateriaal door de instellingen van je camera op je 

smartphone of tablet in te stellen op fotogrootte 16:9.  

 

Bij het nemen van de foto, of het maken van de video houd je jouw 

smartphone of tablet natuurlijk ook best horizontaal om landscape 

beeldmateriaal te maken. 
 

 

  

https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-2-foto-of-video-opladen.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-2-foto-of-video-opladen.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-2-foto-of-video-opladen.mp4
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Een nieuwe pagina maken met de Zebrix app 
Bekijk de video voor een korte uitleg. 

 

Lees je de handleiding in pdf? 

Klik dan op de video hiernaast. 

 

Lees je de handleiding op papier? 

Ga dan naar mijnstad.tv, log in en klik op 

Documentatie om de video te bekijken. 

 

 

Ga via het menu-icoontje linksboven naar de tab Pagina’s en klik rechtsonder op het 

‘+’-icoontje. 

Kies het gewenste sjabloon. 

Geef je nieuwe pagina een naam en klik op Opslaan. 

 

Nu kan je jouw nieuwe pagina bewerken.  

Klik daarvoor in het onderste gedeelte op de gewenste 

zone en selecteer ‘Tik om te bewerken’. 

 

Geef je tekst in, of selecteer de gewenste foto of video 

en klik onderaan op Opslaan. 

 

Check in de preview of het resultaat OK is, en pas 

desgewenst nog aan voor je op Sluiten klikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-3-nieuwe-pagina-aanmaken.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-3-nieuwe-pagina-aanmaken.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-3-nieuwe-pagina-aanmaken.mp4
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Jouw afspeellijst wijzigen met de Zebrix app 
Bekijk de video voor een korte uitleg. 

 

Lees je de handleiding in pdf? 

Klik dan op de video hiernaast. 

 

Lees je de handleiding op papier? 

Ga dan naar mijnstad.tv, log in en klik op 

Documentatie om de video te bekijken. 

 

 

Selecteer via het menu-icoontje linksboven de tab Afspeellijsten. 

Klik op de Afspeellijst Mijn Stad TV. 

Veeg de pagina die je wil bewerken een beetje naar links. Je ziet nu volgende 

mogelijkheden. 

 

Klik op het oog-icoontje  

om de pagina in detail te bekijken  

en de pagina informatie te raadplegen. 

 

Klik op het kalender-icoontje  

om een tijdschema in te stellen voor deze pagina. 

 

Klik op het prullenbak-icoontje  

om deze pagina te verwijderen uit de afspeellijst. 

Wees gerust, de pagina blijft op de tab Pagina’s staan  

zodat je ze later nog kan gebruiken in je playlist. 

 

Klik op de knop VOEG EEN MEDIA TOE  

om een nieuwe pagina in jouw afspeellijst te brengen. 

 

 

Klik onderaan je scherm op Opslaan. 

 

 

 

 
 

Tip: Plan de wissels in jouw afspeellijst op voorhand  

       met datuminstellingen of uurinstellingen 

 

Het is mogelijk om via de knop Voeg een media toe meerdere pagina’s 

in hetzelfde slot van jouw afspeellijst te steken. 

 

De pagina’s in dit slot kleuren nu rood. Om de afspeellijst te kunnen 

bewaren, moet je eerst datuminstellingen toevoegen. Swipe daarvoor 

achtereenvolgens beide pagina’s een beetje naar links en klik dan op het 

kalendericoontje rechts naast elke pagina in het betrokken lokaal slot 

van je afspeellijst. 
 

  

https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-4-afspeellijst-wijzigen.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-4-afspeellijst-wijzigen.mp4
https://mijnstad.tv/wp-content/uploads/2022/01/Mijn-Stad-TV-Handleiding-Zebrix-app-video-4-afspeellijst-wijzigen.mp4
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Stel bij de ene pagina, die je eerst wil afspelen, een einddatum in door 

te klikken op het veld Einddatum, een datum te kiezen in de kalender en 

vervolgens op Done te klikken. 

 

Stel nu bij de andere pagina, die je daaropvolgend wil afspelen, een 

startdatum in op dezelfde manier. Kies bij de voorkeur de eerstvolgende 

dag dat jouw zaak open is. Zo benut je het betrokken slot permanent. 

 

  De kalendericoontjes rechts naast de  

  pagina's in je afspeellijst kleuren nu  

  blauw.Tegelijk veranderen de  

  kleurbalkjes links van de pagina's in  

  jouw afspeellijst. 

   

  Groen = momenteel aan het afspelen 

  Oranje = gepland om in de toekomst  

        af te spelen 

  Rood = heeft voorheen al gespeeld 

   

  Een pagina met een rood kleurbalkje  

  naast mag je dus verwijderen uit de  

  playlist door op het rode kruisje te  

  klikken. De afspeeltijd die je had  

  gepland voor deze pagina is immers  

  voorbij. 

 

 

Dezelfde techniek kan je ook gebruiken om uurinstellingen te plannen, 

bijvoorbeeld wanneer je de ene pagina 's voormiddags wil laten draaien, 

en de andere 's namiddags. 

 

Vergeet zeker niet om de afspeellijst te bewaren!   

Klik daarvoor op Opslaan. 
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HELP ! 
Extra hulp nodig? 

 

 
 

www.mijnstad.tv 

info@mijnstad.tv 

T   051 26 66 86 

 

 

Mijn Stad TV is een initiatief van Roularta Local Media  

Meiboomlaan 33 – 8800 Roeselare 
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