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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 BLOKSCHEMA 

 

De onderstaande blokschema’s geeft aan welke componenten op het SHP-8 systeem kunnen worden aangesloten 

en welke bekabeling moet worden toegepast. 

Blokschema communicatie RS-232 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 AANSLUITSCHEMA 

 

Het onderstaande aansluitschema geeft aan welke componenten op het SHP-8 systeem kunnen worden aangesloten. 

Aansluitschema communicatie RS-232 
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120W meng/versterkers in zwarte metalen behuizing. Uitgevoerd als tafelmodel of 19 inch inbouw. 

In deze toepassing wordt alleen de eindversterker gebruikt, de regelaars en bijbehorende ingangen 

op de versterker hebben geen functie. De interface wordt aangesloten tussen de ingang van de 

eindversterker en de luidsprekeraansluiting. 

SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

T-1S120    120 Watt eindversterker 19 inch 

T-120  120 Watt mengversterker 19 inch 

T-120FP     120 Watt mengversterker tafelmodel / 19 inch 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

 

T-1S120    120 Watt eindversterker 19 inch 

T-120  120 Watt mengversterker 19 inch 

T-120FP     120 Watt mengversterker tafelmodel / 19 inch 

   230 Volt    Luidspreker          Line input XLR 

   230 Volt Zekering 

   230 Volt Zekering 

   230 Volt Zekering 

Aarde 

   Luidspreker 

         Line output XLR 

Alarm input               Aux 1-2 

         Line output XLR 

VOX mute level 

        Micr. 2-3 jack 

        Line output 

        Micr. 2-3  

   230 Volt 

   230 Volt 
   DC 24 V Input 

XLR Micr. 1-4 input 

Tape input  

CD input  

Tuner input  

Line output  

Rec output  

Pre out-input  

Gong input 

   Luidspreker 
Gong volume 

Phantom 48 V Micr. 1-4 

Prior Micr. 1-4 

2/4 toon gong 
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Door het volgen van de onderstaande procedure installeert u SHP-8 op uw Windows computer.  

Na de installatie ziet u het onderstaande pictogram op uw bureaublad of tegel.  

De cliënt software functioneert nu en kan op de achtergrond functioneren, u kunt de PC als voordien blijven  

gebruiken. Zet ter afsluiting van uw werkdag de PC uit zoals u wellicht gewend was.  

Hierdoor blijft de weergave van het tijdsein op basis van het lesrooster, ook tijdens uw afwezigheid, functioneren. 

De PC waar de server applicatie is geïnstalleerd mag niet worden uitgezet. 

 

Voorbereiding. 

Tijdens de installatie wordt u gevraagd het serienummer van de software in te vullen.  

Dit serienummer staat vermeld op de CD. Het is dus van belang om dit nummer bij de hand te houden. 

Nadat u het serienummer heeft ingevuld presenteert het installatieprogramma een controlecode. Deze code 

geeft u door aan HAGO electronics waarna u een activatiecode terug ontvangt.  

De code uitwisseling kan het gemakkelijkst via e-mail, info@hagoelectronics.com terwijl u  

telefonisch contact met ons hebt. Voer daarom de installatie uit tijdens kantooruren. 

 

Systeemeisen. 

- Toetsenbord en muis 

- Harde schijf  >40 Gb 

- Pentium processor 

- Videokaart, resolutie 1024 x 768 

- Intern geheugen >1gB 

- CD-ROM speler 

- Geluidskaart 

- Netwerk adapter 

- Luidspreker(s) 

- Besturingssysteem Windows 7 of hoger 

- Frameworks 3.5 (Microsoft) 

- CD rom installatie software 

De software kan geïnstalleerd worden vanaf de CD en start automatisch of door te dubbelklikken op het 

bestand SHP-8 Setup NL Vx.xx 

 

Opmerking:  

Indien Windows 7 en 8 als besturingssysteem is geïnstalleerd moet de installatie procedure als  

“ Administrator ” worden uitgevoerd. 

 

Achtereenvolgens verschijnen de volgende schermen: 

SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 



SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Installatie server software 
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Bij Windows 7 & 8, rechtermuistoets  

“Als administrator uitvoeren” 

 

 

Voor de installatie van SHP-8 is ca.15 Mb nodig.  

Kies voor “Iedereen die deze computer gebruikt” of 

“Alleen mijzelf”, uw eigen computer en het desbetreffende start 

icoon wordt op uw bureaublad gezet of op alle bureaubladen.  

Indien het programma in een andere directory geïnstalleerd moet 

worden, klik op “Bladeren” en kies een andere directory.  

 

Note: soms mogen de gebruikers niet wegschrijven in de directory 

Klik op “Volgende”. 

Het scherm “SHP 8 server installatie verschijnt. 

 

 



SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Installatie server software 
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Klik op “Sluiten”. 

Vul de code in zoals vermeld op de CD. 

Indien het programma in een andere directory geïnstalleerd moet 

worden, klik op “...” en kies een andere locatie.  

 

Note: soms mogen de gebruikers niet wegschrijven in de directory 

“Programm Files” indien dit het geval is vraag uw beheerder voor 

goedkeuring of kies een andere directory. 

 

Bij “Server Instellingen” vul IP, poortnummers in, 

(default is ingevuld), vink “SHP 8 service direct starten” aan. 

 

Bij “Client instellingen” vul IP, poortnummers in, 

Nadat de code is ingevuld genereert het  programma in de  

volgende stap een controlecode. 

 

Geef deze code door aan HAGO-Electronics en u ontvangt een 

activatiecode retour. 

 

Het eenvoudigst is, om dit nummer met de cursor te selecteren, 

met de rechtermuistoets te kopiëren en vervolgens in een e-mail 

te plakken naar info@hagoelectronics.com. 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Installatie cliënt software 

Klik op “Volgende”. 

Indien het programma in een andere directory geïnstalleerd moet 
worden, klik op “Bladeren” en kies een andere locatie.  
 

Note: soms mogen de gebruikers niet wegschrijven in de directory 
“Programm Files” indien dit het geval is vraag uw beheerder voor 
goedkeuring of kies een andere directory. 
 

Kies voor “Iedereen die deze computer gebruikt” of 
“Alleen mijzelf” je eigen computer en het desbetreffende start 
icoon wordt op jouw bureaublad gezet of op alle bureaubladen.  
 

Klik op “Volgende”. 
 

 

Klik op “Volgende”. 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Installatie cliënt software 

Klik op “Sluiten” daarmee beëindigt u de installatie. 

Indien het programma in een andere directory geïnstalleerd moet 
worden, klik op “...” en kies een andere locatie.  
 

Note: soms mogen de gebruikers niet wegschrijven in de directory 
“Programm Files” indien dit het geval is vraag uw beheerder voor 
goedkeuring of kies een andere directory. 
                                                                                                       

Vul de gevraagde gegevens in. 

Klik ter bevestiging op “OK”. 

Daarna start het SHP 8 programma, zoals de afbeelding laat zien. 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Aantal aangesloten clients 

Communica�e server Naam van de school 

Scholen gemeenschap Alexandrium 

Systeem bezet 

Aantal aangesloten interfaces 

Automa�sche les�jden 

Handma�ge omroep 

Handma�ge les�jd 

Klok internet synchronisa�e server ac�ef 

     

 

 

 

 

Volgende 8 

groepen 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Het beginscherm 

Druk op F8 om de cursor zichtbaar te maken.  

Het programma bestaat uit een bedieningsdeel, hierboven weergegeven en een configuratiedeel bestaande uit 

diverse tabbladen.  

Het bedieningsdeel, het openingsscherm na opstarten, is onderverdeeld in vlakken die te maken hebben met: 

 

Lestijden 

Met de bovenste rij knoppen (2 x 8) kunnen de lestijden handmatig geactiveerd worden d.m.v. de muis of touch 

screen. Uit de gekoppelde luidsprekers in het configuratie scherm wordt het lestijd signaal hoorbaar. 

Indien er niets is geprogrammeerd onder deze knoppen dan zijn deze grijs van kleur. 

• Voorbeeld: Lestijdgroepen, Begane grond, 1e Verdieping etc. max. 2 x 8 groepen. 

 

Omroepen 

Met de tweede rij knoppen (2 x 8) kan de omroep handmatig geactiveerd worden d.m.v. de muis of touch screen.  

Uit de gekoppelde luidsprekers in het configuratie scherm wordt de omroep hoorbaar met of zonder voortoon  

signaal. Indien er niets is geprogrammeerd onder deze knoppen dan zijn deze grijs van kleur. 

• Voorbeeld: Omroepgroepen, 50 Minuten, Tafel, etc.  max. 2 x 8 groepen. 

 

Linker blok knoppen 

50 Minuten, Tafel etc. voor het activeren van deze groep. 

Indien een van deze knoppen geactiveerd is volgt deze het programma zoals ingesteld is in de lestijdtabellen.  

Er kunnen meerdere tabellen actief zijn, deze zijn zichtbaar door de gele hoek. 

Configuratie 

Hiermee opent u het configuratie scherm, zie hoofdstuk. 

Info 

Hiermee opent u het info scherm met het versie nummer.  
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Alarm 

Als deze toets geactiveerd wordt krijgt men eerst een bevestigingsscherm voor het geven van een alarmsignaal 

zoals geprogrammeerd in het configuratie scherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omroep beëindigen 

U verbreekt met deze toets de verbinding van de omroep en alarm. 

Afsluiten 

Hiermee sluit u het programma geheel af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimaliseren 

Indien u het scherm niet actief op uw scherm wilt hebben, kunt u deze minimaliseren en staat het programma  

actief in uw taakbalk. Om terug te keren klik op icoon in taakbalk. 

Muziek 

Als deze toets geactiveerd wordt hoort u de muziek op de voorgeprogrammeerde luidsprekers. 

Spreken 

Tijdens de situatie voor de omroep gebruikt u deze toets om te spreken, indrukken microfoon aan,  

loslaten microfoon uit. 

 



SHP-8 is een product van HAGO Electronics. Radonstraat 179 -- 2718 SV -- Zoetermeer 

Tel. 079-361 7555 -- Fax. 079-361 9555 -- E-mail: verkoop@hagoelectronics.com -- www.hagoelectronics.com 

SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Configuratie 

Tab blad “Algemeen” 

1. Hoofdscherm knoppen 

Als u deze activeert d.m.v. de vinkjes wordt de alarmknop en muzieknop actief. Met Z1,2  t/m VTR bepaalt u in 

welke zone deze hoorbaar moet zijn. Tevens kunt u voor het alarm een geluid kiezen.  

2. Luidspreker zones 

Hier activeert u de zones, die zichtbaar zijn in de programmatie en geselecteerd kunnen worden. 

3.  Cliënt computer. 

Er kunnen maximaal 4 computers gekoppeld worden op de SHP-8. 

Voer de IP nummers en poortgegevens in en u activeer d.m.v. de vinkjes. 

4. Organisatienaam 

Hier kunt u vrij ingeven wat op het hoofdscherm zichtbaar wordt, b.v. naam van de school. 

5. Server IP adres 

De software bestaat uit een server en cliënt applicatie, de cliënt installeert u op maximaal 4 computers en de server 

applicatie kan geïnstalleerd worden op een van de cliënts PC of op een andere PC. Deze gegevens van de server 

moet wel ingevuld worden bij “Server IP Adres” met het poortnummer. 

6. Internet time server 

Indien u dit activeert wordt de klok via het internet gesynchroniseerd en op het hoofdscherm ziet u een wereldbol. 

De tijd en datum achter “laatst gesynchroniseerd” wordt groen. U kunt handmatig synchroniseren d.m.v. naast het  

NTP Serverveld het symbool in te drukken. 

7. Lestijdgroepen in/uitschakelen vanaf het hoofdscherm 

Hiermee kunt u voorkomen dat iemand op het hoofdscherm “per ongeluk”de lestijden uit kan zetten. 

8. Cliënt lestijd tonen dempen 

Indien aangevinkt hoort u op uw eigen computer geen lestijden. 

9. Muziek status herstellen 

Indien de muziek actief is en er treed een alarm in werking dan kunt u de muziek automatisch terug laten komen  

d.m.v. deze muziek status. 

 



SHP-8 is een product van HAGO Electronics. Radonstraat 179 -- 2718 SV -- Zoetermeer 

Tel. 079-361 7555 -- Fax. 079-361 9555 -- E-mail: verkoop@hagoelectronics.com -- www.hagoelectronics.com 

SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Configuratie 

Algemeen 

 

10. Muiswijzer altijd zichtbaar 

Indien dit is aangevinkt is de muis op het hoofdscherm altijd zichtbaar. 

11. RS-232 poorten 

Dit zijn de COM poorten die beschikbaar zijn op de server. Deze sturen bij een koppeling met een interface op  

RS-232 basis de desbetreffende ingangen/relais etc. aan.  

12. Lestijd groepen 

Deze acht automatische lestijd groepen kunt u geheel vrij invullen, deze zijn dan zichtbaar op het hoofdscherm.  

Indien deze actief zijn dan staat er een vinkje voor. Op het hoofdscherm kunt u deze ook activeren. 

13. Luidspreker zone 

Indien deze zijn geactiveerd en de omschrijving is ingevuld, is deze op de andere tabbladen zichtbaar.  

Tevens kunt u bij b.v. problemen in een zone deze geheel uitschakelen. De actieve velden zijn ook zichtbaar in alle  

andere velden. 
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Stel volume in d.m.v. schuiven. Laat geluid signaal horen. 

Dubbelklik op het veld en vul in. 

SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Configuratie 

Geluidsignalen/tonen 

Omschrijving 

Hier kunt u geheel vrij een omschrijving in geven voor tonen die u wilt gebruiken. 

Play 

Het gekozen audio file kunt beluisteren, deze is niet hoorbaar in de school. 

De file speelt in zijn geheel af, dit kunt u stoppen door nogmaals op de icoon te klikken. 

Opmerking: 

Er zijn 10 vaste audio files, ook is de mogelijkheid om “eigen” files te gebruiken. 

Deze moeten dan door HAGO Electronics worden ingesteld en door de klant worden aangeleverd. 

Volume 

Het volume van de audio file kunt u hier instellen d.m.v. het verschuiven van de volume bar. 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Configuratie 

Lestijden 

Keuze lesrooster Kies hier het lestijdsignaal  

Dubbelklik om tijdinstelling te krijgen, zie hieronder. 

Bij Esc verdwijnt deze instelling. 

Backup data bestanden Restore data bestanden 

Toegangscode 

Indien hier een code c.q. paswoord wordt ingevuld zal deze gevraagd worden als men de configuratie in               

gaat via het hoofdscherm. Dit is een bescherming voor de aanwezige instellingen zodat niet iedereen deze kan   

veranderen. Tevens is deze nodig voor het in-uitschakelen van de lestijden op het hoofdmenu. 

 

Activeer een zone(s) d.m.v. het aanvinken.                                                

Stel een tijd in en klik 

dan op “OK” of enter, de 

regel en dagen worden   

ingevuld zoals de    

voorgaande regel. 

Indien er een vroegere 

tijd wordt ingesteld zal 

deze automatisch      

gerangschikt  worden. 

Klik op de tijd met de 

rechtermuis en dit 

scherm verschijnt.  

Makkelijk om de   

regels te kopiëren 

d.m.v. een dubbelklik 

op een leeg veld en       

interval van de lestijd 

in te stellen. 
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SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Configuratie 

Handmatige lestijden en omroep 

Kies het lestijdsignaal  

Dubbelklik om tekst in te voeren 

Kies hier voortoon. 

Dubbelklik om tekst in te voeren Activeer een zone(s) d.m.v. het aanvinken.                                                 

Activeer een zone of zones d.m.v. het aanvinken.                                                 



SHP-8 is een product van HAGO Electronics. Radonstraat 179 -- 2718 SV -- Zoetermeer 

Tel. 079-361 7555 -- Fax. 079-361 9555 -- E-mail: verkoop@hagoelectronics.com -- www.hagoelectronics.com 

SCHOOL COMMUNICATIE SYSTEEM SHP-8 

Configuratie 

Externe inputs 

Op de SHP-8 interface is er een mogelijkheid om via externe contacten, maximaal 8, aan te sluiten en diverse    

functies over te nemen. Dit kunnen puls of gesloten contacten zijn. In het tabblad “Configuratie” en “Externe “inputs” 

kunt u deze functies activeren. Zie hieronder. 

Externe input 8 stuks 
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Configuratie 

Externe inputs 

Activeer input.  

Kies functie 

Kies een zone(s) Kies een voortoon. 

Kies een toon Activeer input  Kies een zone(s) 

Actief 

Hiermee activeert u de gewenste input. 

Z1-VTR 

Dit zijn de luidsprekergroepen die zichtbaar zijn en geactiveerd kunnen worden,  

indien deze geactiveerd zijn op tabblad Algemeen. 

Input 

Elke interface kaart heeft 8 inputs, er kunnen maximaal 2 kaarten worden aangesloten op het systeem. 

Dus 1-8 is kaart 1 en 9-16 is kaart 2. 

Functie 

Hier kiest u de functie, lestijd, alarm of muziek. 

Tonen 

Dit zijn de aanwezige audio signalen voor de lestijden en omroep c.q. alarm, indien u met uw cursor op het veld  

gaat staan ziet u welke er beschikbaar zijn. 

 

Actief 

Hiermee activeert u de gewenste microfoon input op de interface. 

Z1-VTR 

Dit zijn de luidsprekergroepen die zichtbaar zijn en geactiveerd kunnen worden,  

indien ze geactiveerd zijn op tabblad Algemeen. 

Voortoon 

Dit zijn de aanwezige audio signalen voor de lestijden en omroep c.q. alarm. 
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Configuratie 

Dataserver 

Dit tabblad is alleen voor de technici, hier is informatie betreffende het netwerk, dataserver etc. 
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