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1. Johdanto 

HUOM! 

Nämä ohjeet ovat tarkoitettu Fiscal Media Server 4.2.45.x –ohjelmaan. 

Fiscal Digital Signage System sisältää kolme ohjelmaa. Fiscal Media Player (STD/PRO/PRE/TSE) on 
ohjelma, jolla esitetään aineistoa (kuvia, videoita..yms). Fiscal Media Manager on hallintaohjelma sekä 
Fiscal Media Server toimii näiden kahden edellämainitun palvelimena.  
 

Fiscal Media Player toimii kolmella eri tavalla:  
a) Fiscal Media Playeriä voi käyttää myös yksin, ilmaiseksi, tällöin aineiston lukumäärä on rajoitettu(max 2).  
 
b) Fiscal Media Playeriä voi käyttää myös yksin rekisteröityneenä, tällöin esitettävän aineiston lukumäärällä 
ei ole rajoitusta.  
 
c) Fiscal Media Playeriä voi käyttää rekisteröityneenä, osana Fiscal Digital Signage Systemiä yhdessä Fiscal 
Media Managerin ja Fiscal Media Serverin kanssa.  
 
Fiscal Digital Signage System -ohjelmat ovat kirjoitettu ja testattu toimimaan Microsoft Windows 7, -Vista , -
XP, -2003 ja -2008 käyttöjärjestelmien kanssa. (=Edellämainittujen käyttöjärjestelmien kaikkien versioiden 
kanssa).  
 
Mahdolliset laiterajoitukset aiheutuvat esitettävästä materiaalista (käyttäjän valitsema). Esimerkiksi, 
yksittäisten kuvien (jpeg, bmp..) esittäminen ei vaadi erillistä näytönohjainta, kun taas Flash- , PowerPoint- 
tai videokuvan esittäminen vaatii jo hiukan enemmän. Esitettävä materiaali kannattaakin testata aina 
uusissa koneissa ennen niiden siirtämistä tuotantoon. Tiedostojen, Fiscal Media Playerien tai Fiscal Media 
Serverien nimissä skandinaaviset merkit (å,ä,ö) eivät ole sallittuja. 
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2. Ohjelmien käyttöoikeudet 

Jäljempänä kuvataan sanalla FISCAL, ohjelmistojen kehittäjää ja oikeuksien haltijaa sekä sanalla ASIAKAS 
käyttöoikeuden lunastanutta tai ilmais- / kokeiluversion asentanutta käyttäjää.  
 
Fiscal Digital Signage System -ohjelmien (Fiscal Media Player (STD/PRO/PRE/TSE), Fiscal Media Manager ja 
Fiscal Media Server (STD/MSE)) käyttöoikeudet määräytyvät seuraavasti:  
 
ASIAKAS saa käyttöoikeuden ohjelmaan ostaessaan käyttöoikeuteen vaadittavan lisenssin / lisenssit.  
 
Käyttöoikeus antaa oikeuden käyttää ohjelmaa yhdessä laitteessa kerrallaan (eli ohjelmasta saa olla vain 
yksi kopio käytössä kerrallaan).  
 
Käyttöoikeus EI ANNA oikeutta ohjelman omistukseen, jälleenmyyntiin, kopiointiin eikä ohjelman 
lähdekoodiin.  
 
Lähdekoodia EI toimitetta missään tilanteessa asiakkaalle.  
 
FISCAL ei ole suoranaisessa eikä välillisessä vastuussa mistään mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta 
menetyksestä.  
 
ASIAKAS on velvoitettu valvomaan, että esitettävä aineisto on lakien ja säädösten mukaista, eikä sitä esitetä 
sellaisilla paikoilla tai sellaiseen aikaan missä sen esittäminen on kiellettyä.  
 
Mikäli ASIAKAS huomaa ohjelmistossa vikoja / puutteita, tulee asiakkaan olla yhteydessä FISCAL tukeen. 
Tuesta annetaan ohjeet miten toimia, tai jos kyse on ominaisuudesta joka on tulossa tai vielä osittain 
kehitystyön alla, annetaan tuesta tieto, milloin seuraava versio ilmestyy missä ao. ominaisuutta on 
muutettu.  
 
Kaikki erimielisyydet käsitellään Oulun käräjäoikeudessa. 
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3. Fiscal Media Server STD 

Fiscal Media Server -ohjelman tarkoitus on palvella Fiscal Media Playereitä. Fiscal Media Manager -

ohjelmalla tehty aineisto siirretään automaattisesti Fiscal Media Serverille. Fiscal Media Server muokkaa 

aineiston niille Fiscal Media Playereille sopivaksi, joille se on tarkoitettu. Fiscal Media Playerit lataavat itse 

aineiston Fiscal Media Serveriltä. 

Fiscal Media Server -ohjelma ladataan ja asennetaan Internetistä, osoitteesta 

http://www.fiscal.fi/lataa.html 

Asennuksen päätyttyä on työpöydällä Fiscal Media Server –kuvake  

Mikäli Fiscal Media Server ei ole käynnistynyt automaattisesti, käynnistä se tuplaklikkaamalla kuvaketta. 

 

Fiscal Media Server näyttää yläpalkissa olemassaolevien yhteyksien lukumäärän. 

Vasemmanpuoleisessa taulukossa näkyy viimeisimmät serverin lokitiedot ja 

oikeanpuoleisessa Fiscal Media Playerien nimet, jotka ovat olleet serveriin 

yhteydessä, sekä viimeisin yhteysaika. 
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”Poistu” -painikkeella lopetetaan ohjelma 

”Piilota” -painikkeella pienennetään ohjelma kuvakkeeksi kellon viereen, sen saa 

taas esille painamalla hiiren oikeaa ”korvaa” kuvakkeen päällä ja valitsemalla 

”show server”. 

”Asetukset” -painike pysäyttää palvelun ja avaa asetukset –näkymän, josta 

määritetään Fiscal Media Serverin osoite, portti yms. Tästä jäljempänä 

”Aloita” -painikkeella käynnistetään Fiscal Media Server -ohjelma 

”Pysäytä” -painikkeella pysäytetään Fiscal Media Server -ohjelma 

Asetukset 

 

Serverin IP-osoite: Laita tähän se osoite jolla serverisi on kytkeytynyt verkkoon. 

Serverin portti: oletuksena 10000 voit muuttaa sen halutessasi. Muista, että myös 

Fiscal Media Playereiden ja Fiscal Media Managerin tulee käyttää samaa porttia! 
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Serverin hakemisto: on hakemisto johon kuvat ja lokit yms. tallennetaan. Kun varmuuskopioit serveriä, 

muista kopioida myös tämä hakemisto! 

Playerien oletussalasana: on salasana jota playerit käyttävät. Mikäli muutat tätä, tulee sinun muuttaa 

salasanat myös Fiscal Media Playereistä. 

Kielen valinta: Ohjelma tukee Suomen lisäksi Englantia, Ruotsia ja Saksaa. 

Fiscal Media Serverin aktivointi 

 

Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita. Saatuasi aktivointikoodin, paina ”Aktivoi” -painiketta. 
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Fiscal Media Serverin päivittäminen 

 

Koska Fiscal Media Server -ohjelman kehitys on jatkuvaa, julkaisemme siitä päivityksiä. Kun uusi päivitys on 

saatavissa, ilmoittaa ohjelma sen ” Update available: True” ja ”update” -painike aktivoituu. 

Päivitysten vastaanotto vaatii voimassa olevan päivityskoodin (update code). 

Jos haluat ladata päivityksen paina ”update” -painiketta. 

Kun päivitys on tehty, tulee ikkunaan teksti ”Update complete…”. 

Poistu Fiscal Media Server -ohjelmasta ja käynnistä se uudestaan . 

Mikäli et tarvitse päivitystä, voit jättää sen lataamatta. Viimeisin päivitys korvaa aina kaikki edelliset. 
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3.1. Uudet ominaisuudet 

Fiscal Media Server STD 

Server ohjelmaan on lisätty E-mail hälytys. E-mail viesti lähetetään kun player ei ole ollut yhteydessä 

määritetyn ajan puitteissa. Viesti lähetetään myös, kun player saa uudelleen yhteyden serveriin, sekä kun 

server-ohjelma sammutetaan tai käynnistetään. 

Asetukset 

 

- Laita ruksi kohtaan Hälytys käytössä 

- Anna aika sekunteina, jonka ajan odotetaan playerin yhteyttä 

- Anna sähköposti johon haluat viestin 

- Anna lähtevän postin palvelimen osoite (tämä täytyy olla oman verkkosi palvelin / sinulla on oltava 

oikeus käyttää sitä) 

- Anna lähettäjän email (tätä osoitetta ei tarvitse olla oikeasti olemassa, mutta sen täytyy olla oikeaa 

muotoa) 

- Tallenna 

- Lähetä testiviesti. 

Jos viesti meni perille, on kaikki ok. Jos ei tarkista osoitteet! (ennen kaikkea lähtevän postin palvelin). 
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4. Ongelmia käyttöönotossa 

Lataussivu ”pirstoutuu” 

HUOM! 

Yleensä tähän auttaa selaimen yhteensopivuuspainikkeen painaminen ja sivun uudelleen päivittämisen. 

Olemme havainneet, että jotkin selaimet aiheuttavat lataus sivun ”pirstoutumisen”, tämä ongelma tulee 

esille varsinkin vanhemmilla selaimilla. Onkin suositeltavaa käyttää uusinta versiotra selaimesta esim. IE 9. 

Ohjelma ei asennu 

Syynä on puuttuva päivitys tai .NET Framework ei ole asentunut oikein. Tarkista päivitykset ja . NET 

Frameworkin asennus, mikäli .NET Framework oli asennettu koneeseen, aja siihen korjausasennus. 

.NET Framework 

Fiscal Digital Signage ohjelmat käyttävät .NET Framework 4.5 :sta versiosta 4.2.45.x alkaen. Fiscal Digital 

Signage ohjelmat käyttävät .NET Framework 4 :sta versiosta 2.2.4.0 alkaen ja .NET Framework 3.5 SP1 :stä 

versiosta 2.2.0.0 alkaen. 

cscServer fails ja asetukset 

Kun server ohjelma on asennettu, tulee sen asetuksiin laittaa oikea IP-osoite. (IP-osoite täytyy olla koneessa 

oleva IP-osoite) Koneesi IP-osoitteet näet ipconfig /all komennolla. (Avaa komentokehote (käynnistävalikko 

-> Suorita->CMD) ja kirjoita riville ipconfig /all ja paina enter, ikkunasta näet kaikki koneessa olevat IP-

osoitteet.) 

Syötä oikea IP-osoite server ohjelman asetukset ikkunassa olevaan ”Serverin IP-osoite” kenttään. Paina 

”Tallenna” ja ”Sulje”. 

Mikäli ruudussa ei ole virheilmoituksia ja oikeassa alakulmassa ”pyörii tikku” ovat asetukset kunnossa ja 

server ohjelma toimii oikein . 

Jos taas näytöllä on ”cscServer fails” ilmoitus, on IP-osoite väärä tai portti jonkin muun ohjelman käytössä. 

Tarkista tällöin IP-osoite ja kokeile jotain toista porttia esim. 10010. 

Muuta yhtä asetusta kerrallaan! On suositeltavaa käyttää oletus asetuksia (paitsi IP-osoite) kunnes 

järjestelmä on kokoneisuudessaan saatu asennettua. 
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5. Esimerkkejä 

Q: Haluan näyttää mainoksia liikkeessäni, mitä tarvitsen? 

A: Jos mainoksien määrä on 2 tai alle, tarvitset näytöt ja esimerkiksi Windows 7 -käyttöjärjestelmällä 

varustetun tietokoneen. Fiscal Media Player -ohjelman voit ladata ilmaiseksi osoitteesta 

http://www.fiscal.fi/lataa.html 

Q: Haluan näyttää mainoksia yhdessä tai useammassa paikassa, ja haluan määrittää mainokset Internetin 

kautta omasta toimistostani, onnistuuko? 

A: Kyllä onnistuu, hankit tarvittavan määrän näyttöjä ja esimerkiksi Windows 7 -käyttöjärjestelmällä 

varustettuja tietokoneita. Yksi kone serveriksi kiinteän IP-osoitteen päähän. Fiscal Media Manager -

ohjelman voit asentaa omaan työasemaasi. 

Fiscal Media Playerin käyttö paikallisena. 

- Lataa Fiscal Media Player -ohjelma osoitteesta http://www.fiscal.fi/lataa.html 

- Asenna se koneellesi 

- Käynnistä ohjelma 

- Valitse esitettävä aineisto 

- Jos valittuja kuvia on 2 tai alle, et tarvitse lisenssiä 

- Jos kuvia on yli 2, osta lisenssi info@fiscal.fi 

Fiscal Media Playerin käyttö Fiscal Media Serverin kanssa. 

- Asenna Fiscal Media Server Internetissä (tai Intranetissä) olevaan koneeseen 

- Ota koneen IP-osoite ylös 

- Tarkista palomuurista (palomuureista) , että portti 10000 on avoin liikenteelle 

- Käynnistä Fiscal Media Server 

- Asenna Fiscal Media Player 

- määritä Fiscal Media Serverin IP-osoite 

- testaa yhteys 

- jätä ohjelma käyntiin 

- Asenna Fiscal Media Manager 
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- Tarkista, että äsken asentamasi Fiscal Media Player näkyy luettelossa 

- Lisää käyttäjät (ei välttämätön) 

- Lisää käyttäjäryhmät (ei välttämätön) 

- Lisää player-ryhmät (ei välttämätön) 

- Luo ajastus 

- Tallenna ajastus 

- Muutaman minuutin kuluttua Fiscal Media Player rupeaa näyttämään tekemääsi työjonoa. 

Jos Fiscal Media Player ei näytä valitsemaasi aineistoa, tarkista kaikkien koneiden päivämäärä- ja kellonaika-
asetukset. Tarkista myös tekemäsi aineisto, jotta se on tälläkin hetkellä näytettävissä! 
 

 


