
Films en muziek streamen naar de Xbox 360

<p>In deze tutorial ga ik je uitleggen hoe je films en muziek streamt naar de Xbox 360.</p> 
<p>Dit gaan we doen met het programma Tversity.</p>  <p>De Xbox 360 onderstuent veel
soorten video en audio. Tversity kan deze films en muziek streamen over je thuisnetwerk vanaf
elke pc waar tversity op geinstalleerd is. Je kunt er zelfs content mee downloaden van
bijvoorbeeld youtube en streamen naar de Xbox 360.</p>  <p>Zelfs als de xbox het formaat
niet ondersteunt zal Tversity het automatisch converteren naar WMV wat de xbox wel af kan
spelen.</p>  <p>Kortom, met tversity kun je van je Xbox 360 een echte media center
maken.</p>  <p>�</p>  <hr alt="Tversity Installatie" class="system-pagebreak" title="Installatie"
/>  <p>We beginnen met het installeren van Tversity:</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/overige/tversitysetup.gif" border="0" /></p>  <p>Volg de stappen
van de installatiewizard. Alle instellingen kun je standaard laten staan.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/overige/tversitysetup2.gif" border="0" /></p>  <p>Na voltooien van
de setup zal Tversity gestart worden.</p>  <p>�</p>  <hr alt="Content toevoegen"
class="system-pagebreak" title="Content toevoegen" />  <p>Nu kunnen we content gaan
toevoegen in Tversity.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/overige/tversityaddcontent.gif" width="500" border="0"
height="342" /></p>  <p>1. Klik op Library</p>  <p>2. Klik op file system, daarna op
folders.</p>  <p>3. Klik op Add item, er komt een pop-up box waar je media kan
toevoegen.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/overige/tversityaddmedia.jpg"
border="0" /></p>  <p>4. Klik op browse en selecteer een map met media die je wilt
toevoegen.</p>  <p>Deze stappen kun je herhalen door steeds op het plus teken te klikken
boven in Tversity.<br />Je kunt zo ook losse bestanden toevoegen of bijvoorbeeld youtube
filmpjes.</p>  <p>�</p>  <hr alt="Afspelen" class="system-pagebreak" title="Afspelen" /> 
<p>Nu kunnen we de content gaan afspelen op de Xbox 360:</p>  <p>�</p>  <p>Schakel de
console in en zorg ervoor dat deze is verbonden met het netwerk.</p>  <p>Op het Xbox
Dashboard ga je naar:<br />- My xbox<br />- Video Library</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/overige/tversity3601.gif" width="529" border="0" height="396"
/></p>  <p>Als alles goed is gegaan staat er onder aan de lijst TVersity on (Naam van je
pc)</p>  <p>Je kunt nu door de content browsen en afspelen.</p>  <p>�</p>  <p>Kom je
ergens niet uit stel dan je vragen hieronder in de comments <img
src="plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool"
border="0" /></p>  
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