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1. Uitzendinstructies 

TIP biedt de mogelijkheid om uitzendinstructies aan te leveren bij de verschillende saleshouses. Een 

uitzendinstructie bevat de informatie die nodig is voor het uitzenden van een campagne. Het geeft de instructie 

voor hoe een commercial gekozen moet worden voor uitzending als er meerdere commercials en/of tagons 

beschikbaar zijn. 

 

2. Uitzendinstructies bekijken 

Aangezien de uitzendinstructies altijd direct gekoppeld zijn aan een order worden deze in TIP getoond in het 

scherm waar je campagnes kunt ophalen. Wanneer je een campagne hebt gevonden, toont er een ‘Toon 

uitzendinstructies’ knop onder. 

 

 
 

Wanneer je daarop klikt, worden de uitzendinstructies bij de exploitant opgehaald en gecombineerd met 

eventuele instructies die in TIP opgeslagen zijn. Deze tabel wordt onder de ‘Toon uitzendinstructies’ knop 

getoond.  

 

  



 
 

 

 

 
 
 
 

 

3. Details uitzendinstructies 

Met behulp de ‘Tonen’ knop aan de rechterkant kun je de instructie inzien: 

 

 
 

Dan krijg je dit dialoog: 

 

 
 

Hier zie je de volledige instructie met bijbehorende rotaties en evt. onderliggende tagons. Per instructie toont 

in de tabel:  

• De periode 

• Het type afwisseling 

• Het aantal betrokken rotaties 

• De status 

 

4. Uitzendinstructie toevoegen 

Wanneer het volgens de vastgestelde regels mag, toont er onder de uitzendinstructies een knop 

'Uitzendinstructies toevoegen'. Dit toont alleen als: 

1. Je campagnes mag bekijken/aanvragen 

2. Er nog een periode beschikbaar is voor de getoonde order 

3. De order nog niet gestart is, dus in de toekomst ligt 

 

Als je op de ‘Uitzendinstructies toevoegen’ knop klikt, zal er eerst gekeken worden of er uit de vorige maand 

voor deze order al instructies waren, indien dat het geval is, worden deze in een dialoog getoond: 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Daar kun je vervolgens kiezen uit een startpunt om mee te beginnen. Hier is dus duidelijk zichtbaar dat er in de 

vorige periode een instructie aanwezig was, deze kan als basis genomen worden. Dit betekent ‘neem alles over 

van de vorige periode, dus alle instellingen van rotaties en tagons, maar verander dat naar de maximale 

periode van wat er voor nu geldt’. Dit zal niet werken voor instructies die specifiek voor één enkele deelorder 

gelden. 

Als je dan op de rechter knop klikt:  

 
 

Dan krijg je direct een ingevuld instructie voor de nieuwe periode: 

 

 
 

Mochten er geen instructies aanwezig zijn, dan wordt er een lege nieuwe instructie voor je neergezet om mee 

te beginnen. Met behulp van de knoppen rechts naast de instructie is deze te bewerken, verwijderen of in te 

dienen. 

 

Het kiezen van een commercial is verplicht bij het aanmaken van uitzendinstructies. Voor Ster en Talpa is het 

mogelijk om beschikbare commercials voor een specifieke adverteerder/order/organisatiecode combinatie op 

te vragen. Deze lijst wordt aangeboden in TIP, zodat de juiste commercialcode + spotlengte gekozen kan 

worden voor een rotatie of tagon. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
Voor Ad Alliance en ORN wordt een lijst van in TIP aangeleverde commercials getoond. Dus wanneer je voor 

“Adverteerder X” een MXF-bestand hebt aangeleverd via TIP voor 15 seconden, zal deze ook tonen wanneer je 

een rotatie voor 15 seconden wilt maken als je instructies toevoegt voor een order van “Adverteerder X”. 

Een uitzendinstructie moet aan een aantal regels voldoen voordat hij kan worden ingediend:  

• Binnen een (sub)order kunnen verschillende instructies van toepassing zijn, maar deze kunnen qua 

periode niet overlappen. 

• Binnen een uitzendinstructie moet voor elk moment van de periode een rotatie beschikbaar zijn. 

Als de uitzendinstructie betrekking heeft op een suborder, dan moeten voor alle andere suborders ook 

uitzendinstructies aangemaakt worden. Pas als de set compleet is, kunnen de uitzendinstructies ingediend 

worden. 

 

De gebruikers die recht hebben om aan te vragen hebben de mogelijkheid om nieuwe instructies toe te voegen 

of een bestaande instructie aan de passen (indien mogelijk). Indien aanpassen niet meer mogelijk is, kunnen de 

details van een instructie worden ingezien – dit is de alleen-lezen weergaven van het scherm bij aanpassen. Er 

komt een apart detail venster, waarin per uitzending de instructie getoond wordt. 

 

5. Status uitzendinstructie 

Een uitzendinstructie kent verschillende statussen, namelijk: ‘concept’, ‘ingediend’, ‘in behandeling’, 

‘behandeld’, en ‘incorrect’. Alleen bij de ‘concept’ status is de uitzendinstructie nog te bewerken. Na indienen 

bij de sales house is dit dus niet meer mogelijk. Wijzigingen (o.a. omruil) moeten dan rechtstreeks bij de 

exploitanten gedaan worden. 

 

6. Nieuwe instructie of kopiëren eerdere instructie 

Bij het toevoegen van een uitzendinstructie kan een gebruiker kiezen tussen het helemaal nieuw maken van 

een instructie en het kopiëren van een eerder gemaakte instructie. In het laatste geval zullen order, suborder 

en periode aangepast worden op het doel van de kopie. 

 

7. Bevestiging aanlevering aan sales houses 

Het aanmaken van een instructie resulteert in een email met de instructies in een PDF. 


