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Handleiding MaxXTraxX Pro

Programma starten
Start het programma MaxX TraxX door met uw cursor dubbel te klikken op het MaxX TraxX
icoon op uw bureaublad.
Op uw scherm verschijnt nu het ‘Login scherm’.
Na het opstarten van het programma MaxX TraxX verschijnt onderstaand scherm.
Vul eerst uw Gebruikersnaam in en vervolgens uw Wachtwoord. Wilt u de volgende keer
automatisch inloggen, klik dan het vakje ‘Automatisch inloggen’ aan. In het vakje □
verschijnt een √. Klik vervolgens met uw cursor op ‘Ok’ om het programma te starten of
op ‘Sluiten’ om het programma te verlaten. Nadat u op ‘OK’ heeft geklikt verschijnt nog
een melding in beeld dat het inloggen geslaagd is. Klik wederom op ‘OK’ om verder te
gaan met het programma.
Aan de hand van de genummerde schermonderdelen op deze en de volgende pagina
wordt het gebruik van de diverse programmafuncties nader beschreven.

0. Login scherm
0a. Wanneer u bij het inloggen tijdig Offline Modus selecteert, zal de applicatie
offline starten. Hiervoor is geen internetverbinding vereist. Let op! De offline modus
is slechts 7 dagen geldig vanaf het laatste online moment. Hierna moet u weer
opnieuw online inloggen om de offline modus te verlengen.
0b. Wanneer u gebruikt maakt van een proxy server in uw netwerk, kunt u hier
deze instellingen invoeren. Als u niet weet of u een proxy server gebruikt, kunt u
deze instelling hoogstwaarschijnlijk negeren.
0c. Hiermee activeert u het schermtoetsenbord om uw gebruikersnaam en
wachtwoord in te vullen.

Na het inloggen verschijnt het speelscherm. Dit scherm zult u altijd zien wanneer de applicatie
aan het spelen is. In bovenstaand scherm zijn alle mogelijke functies zichtbaar, niet alle
onderdelen zullen (altijd) in uw speelscherm aanwezig zijn. Hieronder worden de
functionaliteiten stuk voor stuk toegelicht.
1.

Speelbalk
In deze balk wordt de titel en uitvoerende artiest weergegeven van het
muziekwerk dat wordt gespeeld.

2.

Up-2-date
Onder deze button vindt u een overzicht van recente hitlijsten. Klik met
uw cursor op de button om de diverse hitlijsten op uw scherm zichtbaar
te maken.
Voor een overzicht van de muziekwerken in een bepaalde lijst klikt u met uw cursor
op de lijst om deze te openen. Dubbelklik met uw cursor op het muziekwerk van uw
keuze om het afspelen te activeren.

3.

Overzicht programma’s Up-2-date
Klik op de button ‘Up-2-date’ om een overzicht van beschikbare Up-2-date
programma formats weer te geven. U kunt met behulp van de pijltjes ↑ ↓ door het
overzicht scrollen. Door op een bepaald programma format te klikken verschijnt in
het middenscherm een overzicht van actuele muziekwerken in het gekozen
programma. Om een bepaald muziekwerk af te spelen dubbelklikt u op de
betreffende titel of klikt u op de button ‘Speel nu’ of ‘Speel als verzoek’ (zie 15).
Door nogmaals op de button ‘ Up-2-date’ te klikken wordt het keuzemenu Up-2-date
weer gesloten.

4.

Speelt nu
Door op deze button te klikken wordt in het middenscherm zichtbaar welk
muziekwerk op dit moment wordt gespeeld. Er wordt middels een pijl ►|
aangegeven welk muziekwerk hierna zal worden gespeeld.
Het overzicht wat zich onder deze knop bevindt is de aanstaande titelvolgorde.
Dit is altijd wat er momenteel speelt en daarna zal volgen.

5.

Zoekresultaten
Door op deze button te klikken verschijnt in het middenscherm een
overzicht van zoekresultaten. Er worden alleen zoekresultaten gegeven
na het geven van een zoekopdracht (zie 8 en 9).

6.

Programma’s
Door op deze button te klikken opent zich (onder de button ‘Programma’s’) een
overzicht van beschikbare programma formats. Door op een bepaald programma
format te klikken verschijnt in het middenscherm een overzicht van muziekwerken in
het gekozen programma. Klik op de button ‘Start programma’ om gelijk het gehele
programma af te spelen of klik op de button ‘Start programma, hierna’ om het
programma van uw keuze te laten starten nadat het muziekwerk dat thans speelt is
geëindigd. Als u bepaalde programma’s wenst te verbergen is dit mogelijk in het
menu (zie 27c).

7.

Speellijsten
Door op deze button te klikken opent zich onder de button een overzicht
van beschikbare speellijsten. Klik opnieuw op de button om het overzicht te sluiten.
Uiteraard worden er alleen speellijsten weergegeven als die door u zijn aangemaakt (zie
17).

8.

Zoekbalk
In deze balk kunt u een zoekgegeven invoeren, bijvoorbeeld ‘Queen’ om alle
muziekwerken met ‘Queen’ in de titel of artiestennaam (Queen, Queens Of The Stone
Age, Queen Latifah, Dancing Queen) die in het systeem beschikbaar zijn te tonen. Druk
op ‘Enter’ of het vergrootglas om op de ingegeven term te zoeken.

9.

Uitgebreid zoeken
Door op deze button te klikken opent u de uitgebreide zoekfunctie.
Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de uitgebreide
zoekcriteria
Titel:

zoek op de gehele titel of delen daarvan (trefwoord)

Artiest:

zoek op naam van een artiest

Filter op genre:

door op de button ‘Filter op genre’ te klikken opent u in het
middenscherm een overzicht van diverse genres.
Om op bepaalde genres te zoeken klikt u met uw cursor in het □
om dit genre te activeren. In het □ verschijnt nu een √.
Door nogmaals met de cursor in het □ te klikken deactiveert u het
genre. U kunt meerdere genres aanklikken.
Klik vervolgens ter bevestiging van uw keuze op de button ‘Filter’.
Door op de button ‘Zet alle filters uit’ te klikken worden alle
aangebrachte filters weer verwijderd.

Filter op talen:

door op de button ‘Filter op talen’ te klikken opent u in het
middenscherm een overzicht van diverse talen. Om op
muziekwerken in een bepaalde taal te zoeken klikt u met uw
cursor in het □ om een bepaalde taal te activeren.
In het □ verschijnt nu een √.
Door nogmaals met de cursor in het □ te klikken deactiveert u de
taalkeuze. U kunt meerdere talen aanklikken. Klik vervolgens ter
bevestiging van uw keuze op de button ‘Filter’. Door op de button
‘Zet alle filters uit’ te klikken worden alle aangebrachte filters weer
verwijderd.

Jaar:

door het invoeren van jaartallen kunt u muziekwerken uit een
bepaalde periode zoeken. Wilt u bijvoorbeeld alle beschikbare
muziekwerken uit het jaar 2001 zoeken voer dan tussen 2001 en
2001 in. Door op de button ‘Geen filters’ te klikken worden de
ingevoerde jaartallen weer verwijderd.

Filter op speellijsten: door op de button ‘Filter op speellijsten’ te klikken opent u in het
middenscherm een overzicht van door u samengestelde
speellijsten. Er worden alleen speellijsten weergegeven als die
door u zijn aangemaakt (zie 17). Om op muziekwerken in een
bepaalde speellijst te zoeken klikt u met uw cursor in het □ om een
speellijst te activeren. In het □ verschijnt nu een √. Door nogmaals
met de cursor in het □ te klikken deactiveert u de speellijst. U kunt
meerdere speelijsten aanklikken. Klik vervolgens ter bevestiging
van uw keuze op de button ‘Filter’. Door op de button ‘Zet alle
filters uit’ te klikken worden alle aangebrachte filters weer
verwijderd.

Zoeken:

door op de button ‘Zoeken’ te klikken activeert u de zoekfunctie op
basis van de door u aangebrachte filters.

Geen filters:

door op de button ‘Geen filters’ te klikken worden alle
aangebrachte zoekfilters weer verwijderd.

Door weer op de button ‘Uitgebreid zoeken’ te klikken verlaat u de Uitgebreid zoeken
functie.
Tip! Als er met een bepaalde filter niet het gewenste resultaat wordt gevonden kan het
zijn dat u bepaalde eerder aangebrachte filters vergeten bent te verwijderen.
Gebruik daarom voor de zekerheid altijd eerst de ‘Geen filters’ button voor u een
nieuwe zoekactie begint.
11.

Resultaten scherm
In dit scherm worden de resultaten weergegeven van zoekopdrachten alsmede
overzichten van werken die voorkomen in een bepaald programma format.

12.

Shuffle
Door op deze button te klikken worden de muziekwerken in het programma of de
speellijst geshuffeld en in een nieuwe volgorde afgespeeld.

13.

►
Door op de button ► te klikken activeert u het volgende af te spelen muziekwerk. Indien
de muziek is gestopt is activeert u door op button ► te klikken het afspelen van het
eerstvolgende muziekwerk.

14.

■
Door op deze button te klikken kunt u het afspelen van de muziek in z’n geheel stoppen.

15.

Titel selectie
Door op de button‘Titel selectie’ te klikken opent u dit keuze menu.
Door opnieuw op de button ‘Titel selectie’ te klikken wordt het keuzemenu weer
gesloten.
- Speel nu
Door op deze button te klikken wordt gelijk het muziekwerk geactiveerd dat door u in het
‘Speelt nu’ (zie 4) programma is aangegeven.
- Speel als verzoek
Door op deze button te klikken wordt een door u uitgekozen muziekwerk tijdelijk
opgenomen in de speellijst en gelijk na beëindiging van het muziekwerk dat op dat
moment speelt ingestart. Het uitgekozen verzoeknummer wordt tijdelijk in het
programma opgenomen dat op dat moment speelt en is zichtbaar als u op de ‘Speelt nu’
(zie 4) button klikt.
- Verwijder
Door op deze button te klikken kunt u een bepaald muziekwerk dat als verzoek aan de
huidige afspeellijst was toegevoegd, of een titel uit een van uw eigen gemaakte
speellijsten verwijderen.
Tip!

Wanneer u een titel uit uw eigen speellijst wilt verwijderen, selecteer dan eerst
uw eigen speellijst, dan de titel, en dan verwijder. Als u een titel uit de ‘Speelt nu’
verwijderd zal deze niet uit desbetreffende speellijst of programma worden
gehaald.

16.

Aan lijst toevoegen
Door op de button ‘Voeg toe aan lijst’ te klikken opent u dit keuze menu.
Door opnieuw op op de button ‘Voeg toe aan lijst’ te klikken wordt het keuzemenu weer
gesloten.
- Naam Speellijst
Selecteer hier de speellijst waaraan u titels wilt toevoegen.
- Toevoegen
Door op + button te drukken voegt u de geselecteerde titel(s) toe aan de
speellijst die links hiervan staat genoteerd.

17.

Speellijst selectie
Door op de button ‘Speellijst selectie’ te klikken opent u dit keuze menu.
Door opnieuw op de button ‘Speellijst selectie’ klikken wordt het keuzemenu weer
gesloten.
- Nieuwe speellijst
Door op de button ‘Nieuwe speellijst’ te klikken opent u een nieuwe speellijst. Er
verschijnt een invoerscherm waarin u kunt kiezen of u een nieuwe eigen lijst of een
nieuwe mix lijst wilt maken. In het geval van een nieuwe eigen lijst klikt u na het
invoeren van de titel op ‘Volgende’ om de titel van de speellijst op te slaan of klik op
‘Annuleren’ om de actie niet uit te voeren. De nieuw gecreëerde titel van de speellijst
wordt automatisch opgenomen in ‘Speellijsten’ (zie 7).
Wanneer u voor een nieuwe mix lijst kiest, kunt u in het volgende scherm de bronnen
selecteren en daarna de verhouding hiertussen. Daarna kunt u de mix lijst een naam
geven en voor ‘Lijst maken’ kiezen.
- Verwijder speellijst
Kies in het overzicht ‘Speellijsten’ (zie 7) de speellijst die u wilt verwijderen. Klik
vervolgens op de button ‘Verwijder speellijst’ om de gekozen speellijst te verwijderen.
- Hernoem speellijst
Kies in het overzicht ‘Speellijsten’ (zie 7) de speellijst waarvan u de titel wilt wijzigen. In
het midden van uw scherm verschijnt een invoerscherm met de door u uitgekozen
speellijst. U kunt deze speellijst nu een nieuwe titel geven. Klik na het invoeren op ‘OK’
om de nieuwe titel van de speellijst op te slaan of klik op ‘Annuleren’ om de actie niet uit
te voeren. De nieuw gecreëerde titel van de speellijst wordt automatisch opgenomen in
‘Speellijsten’ (zie 7).

18.

Shuffle altijd
Met deze functie heeft u de mogelijkheid om de muziektracks in een eigen speellijst
altijd in een willekeurige volgorde af te spelen. Klik hiervoor met uw cursor in het □ om
deze functie te activeren. In het □ verschijnt een √ Door nogmaals met de cursor in het □
te klikken deactiveert u de functie en zullen de muziektracks in volgorde van invoer van
de speellijst worden afgespeeld. De ‘Shuffle altijd’ functie kan alleen geactiveerd worden
na selectie van een speellijst.

19.

Dubbele titels toestaan
Hiermee kunt u kiezen of u wel of geen dubbele titels in uw eigen speellijst wilt hebben.

20.

Voorafluisteren
Wanneer dit bij u beschikbaar is gemaakt kunt u een herkenbaar fragment (de ‘hook’)
van alle titels voor beluisteren. U start de voorafluistering (van de hook) door op het

icoon van de hoofdtelefoon bij de titel te klikken. Wanneer deze bij u niet zichtbaar is,
heeft u geen toegang tot deze functionaliteit.
21.

Connectie problemen
Wanneer dit symbool zichtbaar wordt is er op dat moment geen verbinding met de
server meer. Mogelijk ligt dit aan uw internetverbinding. Wanneer u de applicatie
even met rust laat zal deze proberen de verbinding weer te herstellen. Zolang het
duurt zal de software de gevulde buffer blijven spelen.
Als de verbinding niet kan worden hersteld kunt u kiezen voor de offline modus (zie
0a).

22.

Backup niet actief!
Wanneer dit symbool knippert is dit als waarschuwing dat uw offline registratie niet actief
is (op die betreffende computer). U kunt deze in het menu registreren onder Backup (zie
27g). Wanneer u dit niet doet zal de offline modus niet gebruikt kunnen worden indien er
een netwerk/server –storing optreedt.

23.

Kassa
Met dit symbool kunt u (terug) naar het kassascherm. Enkel actief i.c.m. een
(ondersteunde) kassa (zie 27b)

24.

Communicatie met server
Wanneer dit symbool actief is betekend dit dat er op dat moment communicatie met de
server is. Dit symbool kan af en toe kan kort of lang in beeld zijn, en is slechts ter
indicatie dat de applicatie ergens mee bezig is.

25.

Volledig scherm
Door op deze button te klikken wordt het programmascherm volledig, dus zonder
werkbalken onder en boven in uw scherm, weergegeven. Door nogmaals op de button te
klikken deactiveert u deze functie weer en zullen de werkbalken weer boven en onder in
uw scherm verschijnen.

26.

Menu
Door op deze button te klikken opent zich het instellingen menu. In het midden van uw
scherm verschijnt een subscherm met daarin links een overzicht van de Menu functies.
De functies van het Menu worden hieronder behandeld onder 27a t/m 27i. Door op de
button ‘Menu sluiten’ te klikken wordt de menu functie afgesloten.
Door op de button ‘Applicatie afsluiten’ te klikken wordt het volledige MaxX TraxX
programma beëindigd. Indien geactiveerd staat hier ook nog ‘Vergrendelen’. Hiermee
vergrendeld u de applicatie (zie 27d).

27a.

Gebruikersinterface
In het middenscherm vindt u informatie over de software versie en gebruikers informatie.

27b.

Algemeen
Door met de cursor op deze functie te klikken verschijnen in het midden van uw scherm
een aantal keuze mogelijkheden voor het instellen van het programma MaxX TraxX.
Taal  met deze functie kunt u instellen in welke taal u de teksten van het programma
wilt weergeven. U heeft de keuze uit ‘Nederlands’, ‘Duits’ en ‘Engels’.
Enkele rij modus 

met deze functie kunt u instellen of u de titel en artiest op dezelfde
rij in uw scherm wilt weergeven. Standaard worden de titel en
artiest onder elkaar weergegeven. Om de functie ‘Enkele rij

modus’ te activeren klikt u met uw cursor op □. In het □ verschijnt
een √
Door nogmaals met de cursor in het □ te klikken deactiveert u de
functie.
Volledig scherm 

met deze functie kunt u instellen dat gelijk na het opstarten van
het programma MaxX TraxX de functie ‘Volledig scherm’ wordt
geactiveerd (zie 25). Om de functie ‘Volledig scherm’ te activeren
klikt u met uw cursor op □. In het □ verschijnt een √ Door
nogmaals met de cursor in het □ te klikken deactiveert u de
functie.
Touchscreen modus  indien u gebruik maakt van een touch screen kunt u met
deze functie het gebruik van een touch screen
toetsenbord instellen. Wanneer deze optie is
ingeschakeld wordt er bij het selecteren van een
invoerveld (bijvoorbeeld ‘Zoeken’) automatisch een ‘on
screen toetsenbord’ opgeroepen.
Om de functie ‘Gebruik touch screen toetsenbord’ te
activeren klikt u met uw cursor op □. In het □ verschijnt
een √. Door nogmaals met de cursor in het □ te klikken
deactiveert u de functie.
Kassa-modus 

Let op! Gebruik deze functie alleen wanneer u MaxXTraxX gebruikt in combinatie met een kassa.

27c.

Programma’s
Door met de cursor op deze functie te klikken verschijnt in het midden van uw scherm
een overzicht van beschikbare programma’s. Het is mogelijk dat u in een aantal van de
aangeboden programma’s niet geïnteresseerd bent. U heeft binnen deze functie de
mogelijkheid om deze programma’s niet meer in het programmaoverzicht (zie 6) te
laten weergeven. Klik hiervoor met uw cursor in □ achter de betreffende
programmatitel. In het □ verschijnt een √. Door nogmaals met de cursor in het □ te
klikken deactiveert u de functie en zal het betreffende programma weer in het
programmaoverzicht worden weergegeven.

27d.

Applicatie vergrendeling
Deze functie biedt de mogelijkheid de applicatie te beveiligen met een
wachtwoord. Indien u dit wilt activeren, kunt u hier een wachtwoord instellen om
de applicatie na vergrendeling weer te ontgrendelen. Tevens kun u er hier voor
kiezen om de applicatie bij opstarten direct te laten vergrendelen.

27e.

Afspelen
Door met de cursor op deze functie te klikken verschijnen in het midden van uw
scherm een aantal functies waarmee u de afspeel functies kunt instellen.
Audio opties  Hiermee kan het volume van weergave worden aangepast.
Shuffle opties  binnen deze functie heeft u de mogelijkheid om bij gebruik van
de Shuffle functie (zie 12 en 18) te zorgen dat muziektracks
van dezelfde artiest niet kort na elkaar worden gespeeld. Door
de schuif achter ‘Artiestenspreiding’ te verschuiven (tussen 5
en 40) wordt de spreiding ingesteld. De waarde bepaalt de
mate waarin artiestenspreiding moet plaatsvinden.

27f.

Account
Door met de cursor op deze functie te klikken kunt u een aantal instellingen
van uw account wijzigen.
Wijzig wachtwoord  met deze functie kunt u uw wachtwoord voor het opstarten
van het programma MaxX TraxX wijzigen. Vul uw oude en
tweemaal uw nieuwe wachtwoord in en klik op de button
‘Wijzig wachtwoord’ om uw nieuwe wachtwoord op te slaan.

27g.

Automatisch inloggen 
door op de button ‘Automatisch inloggen uitschakelen’ te
klikken deactiveert u de functie ‘Automatisch inloggen’. De
eerstvolgende keer dat u het programma MaxX TraxX opstart
zult u uw Gebruikersnaam en Wachtwoord opnieuw moeten
invoeren.
Backup
Bij Backup kunt u zien of de huidige computer is geregistreerd voor gebruik van de
offline modus. Indien dit niet het geval is zal symbool 22 knipperen en kunt u hier kiezen
voor ‘Registreer deze computer’. Deze button is inactief als de computer al geregistreerd
is, of wanneer er geen registraties meer beschikbaar zijn. In het laatste geval kunt u
contact opnemen met de helpdesk van Media Tools.

27h.

Multiroom
Hier kunnen instellingen voor Multiroom worden toegepast. Enkel beschikbaar wanneer
multiroom of voorafluisteren bij u actief is.

27i.

Netwerk
Door met de cursor op deze functie te klikken verschijnen in het midden van uw scherm
een aantal functies waarmee u de instellingen van het netwerk kunt wijzigen.
Maximale hoeveelheid titels te bufferen middels deze functie kunt u het aantal titels
aangegeven dat door het programma MaxX
TraxX wordt gebufferd. Bij buffering worden
titels voor het afspelen tijdelijk opgeslagen in
het werkgeheugen van uw computer.
Hiermee wordt onder andere voorkomen dat
bij
het
kort
wegvallen
van
uw
internetverbinding het afspelen van de
muziek wordt onderbroken. Het in te stellen
aantal titels is afhankelijk van de snelheid
van uw internetverbinding en de capaciteit
van uw werkgeheugen. Stel het maximaal te
bufferen aantal titels hoog in wanneer u een
trage of onstabiele internetverbinding heeft
en stel het maximaal aantal te bufferen titels
laag in als u een computer heeft met een
beperkt werkgeheugen. Het minimum aantal
te bufferen titels is 3 en het maximaal aantal
titels 40. Bij benadering wordt bij ieder aantal
het
geheugengebruik
aangegeven
(eventueel rekening houdend met multiroom)
Proxy instellingen 

indien u gebruik maakt van een proxyserver
kunt u hier de waarden invullen.

27j.

Software update
Door met de cursor op deze functie te klikken verschijnt in het midden van uw scherm de
button ‘Zoeken naar updates’. Klik op deze button om de functie ‘Zoeken naar updates’
te activeren. Indien nieuwe updates worden gevonden zullen deze automatisch worden
gedownload. Indien er geen nieuwe updates zijn verschijnt de tekst ‘U heeft de laatste
versie! Er zijn geen software updates beschikbaar op dit moment’ in beeld.
Klik op ‘OK’ om dit meldingsscherm te sluiten.

Alle in het menu aangebrachte wijzigingen worden pas actief na het opnieuw opstarten
van het programma MaxX TraxX.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mocht u na het lezen van deze handleiding toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan
kunt u terecht bij de helpdesk van Media Tools. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:
+31 (0) 35 622 0722

