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Inloggen
U ontvangt van de uitvaartleider een e-mail met een plechtigheidscode. Met
deze code kunt u inloggen in Plechtigheid Online.
U kunt naar Plechtigheid Online gaan: https://twente2.plechtigheidonline.nl/
Vervolgens komt u op de pagina waar u enkele gegevens van u als
contactpersoon in moet vullen. Klik vervolgens op “Volgende stap”.
Hierna ontvangt u een e-mail met inloggegevens, deze heeft u nu niet nodig,
maar hiermee kunt u later nogmaals inloggen om eventuele wijzigingen aan te
brengen in uw muziekkeuze en/of foto’s.
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Muzieknummers toevoegen
U kunt op 2 manieren muzieknummers toevoegen aan de plechtigheid.
•

Vanuit de online mediabibliotheek.

•

Zelf muziek uploaden vanaf uw computer.

Om muzieknummers toe te voegen klikt u op de knop:
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Muzieknummers toevoegen vanuit de
mediabibliotheek
In de mediabibliotheek heeft u een ruime keuze aan muzieknummers. Door achter het nummer op het “play” icoontje te
klikken kunt u een impressie van het nummer luisteren.

Voldoet het nummer aan uw wens, dan kunt u deze toevoegen
aan de plechtigheid door op het “plusje” te klikken:
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Muzieknummers uploaden
Kunt u in de mediabibliotheek niet de gewenste
muzieknummers vinden, dan kunt u deze ook zelf uploaden.
Hiervoor klikt u op het tabblad “Upload bestanden”.

U kunt zelf muzieknummers toevoegen door op “blader” te
klikken, of door de bestanden direct in het vlak te slepen. U
kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden.
Heeft u alle bestanden geselecteerd, klik dan op de groene
“Upload” knop en de nummers worden toegevoegd aan de
plechtigheid.

6

Handleiding Plechtigheid Online

Stilte
Wilt u wel foto’s tonen, maar geen muziek? Dan kunt u een stiltenummer toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden
om foto’s te tonen tijdens een toespraak of tijdens livemuziek.
In de mediabibliotheek (zie: Muzieknummers toevoegen vanuit de
mediabibliotheek) kunt u zoeken op “stilte”. U krijgt dan een lijst met
een aantal stiltenummers in verschillende lengtes.
Kies de gewenste lengte en voeg deze toe. Het toevoegen van een
stiltenummer gaat op dezelfde manier als het toevoegen van een
muzieknummer.
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Volgorde muzieknummers aanpassen
De volgorde van de af te spelen muzieknummers kunt u zelf aanpassen door deze te verslepen. U kunt een muzieknummer
oppakken door op het volgende icoontje te klikken en deze vast te houden:

U ziet de regel van het betreffende muzieknummer zweven, u kun deze op de gewenste plek weer loslaten. Het
muzieknummer wordt dan op die plek ingevoegd.
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Foto’s toevoegen
Tijdens het afspelen van de muzieknummers kunnen foto’s getoond worden
op een scherm.
Als er geen muziek wordt afgespeeld, worden de “Algemene foto’s” getoond
op het scherm.
Per muzieknummer kunt u meerdere foto’s toevoegen. Om dit te doen, klikt
u achter het nummer op het “>” icoontje.

Vervolgens kunt u 1 of meerdere foto’s toevoegen door op “blader” te klikken, of de foto’s direct in het scherm te slepen.
Daarna klikt u op de “upload” knop om de foto’s toe te voegen.
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Aanpassen foto’s
Duur van weergave aanpassen
De foto’s worden automatisch verdeeld over de duur van
het muzieknummer. De duur de van de foto kan
handmatig aangepast worden door met de muis naar
de foto te gaan. Daarna kunt u het aantal seconden
handmatig aanpassen en op het “opslaan” icoontje
klikken.

Volgorde foto’s wijzigen
De volgorde van de foto’s kan aangepast worden door met de muis op de foto te gaan staan en vervolgens met het “verplaats”
icoontje

te slepen naar een andere positie.
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Roteren foto’s
Zijn de foto’s gedraaid? Deze kunt u makkelijk goed zetten door een van de roteerknopjes te gebruiken.

Verwijderen foto’s
Wilt u een foto verwijderen, klik dan op het rode prullenbakje als u met uw muis op de foto staat.

Muziekkeuze voltooien
Door onderaan het overzicht van uw muziekkeuze op voltooien te klikken is deze opgeslagen en
ontvangt u een e-mail als bevestiging.

Wilt u naderhand toch nog wijzigingen aanbrengen in uw muziekkeuze of foto’s, dan
kunt u met de door u ontvangen inloggegevens nogmaals inloggen en wijzigingen
aanbrengen tot de aangegeven einddatum.

