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Atentionare

Informatiile din acest manual au fost verificate cu atentie si se consideră a fi corecte. QSound SOFT nu
isi asumă responsabilitatea pentru eventualele inexactitati care pot fi continute în acest document. De
asemenea, QSound SOFT nu isi ia nici un angajament de a actualiza informatiile continute în acest
document.
 
QSound SOFT isi rezervă dreptul de a face îmbunătatiri la acest document si/sau produsul software, în
orice moment si fără o informare prealabila.

Recomandarile tehnice din punct de vedere al arhitecturii hardware si a sistemelor de operare pe care
ruleaza aplicatia software prezentata in acest manual sunt valabile la data aparitiei acestui manual.

Nota privind drepturile de autor
Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de
recuperare date sau orice parte a sa sa fie tradusa într-o alta limbă sau fisier electronic, în orice formă
sau prin orice mijloace - electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manual sau altfel - fără
acordul expres scris si consimtamantul de la QSound SOFT

Precizari referitoare la marca
Denumirile  de  produse  sau  servicii  mentionate  în  acest  document  pot  fi  mărci  comerciale  ale
companiilor cu care acestea sunt asociate. 

Istoric Revizii
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1. CONSIDERAŢII GENERALE

Manualul  COMMERCIALS MANAGER (CM) -  versiunea 2014 - este ghidul oficial  de utilizare
pentru cea mai recentă versiune a aplicaţiei software COMMERCIALS MANAGER, proprietatea
intelectuală a SC QSound SOFT SRL. 

SC QSound SOFT SRL operează în piaţa românească din anul 2000, fiind unul din producătorii
de top de soluţii software de automatizare radio dedicate clienţilor din România şi Europa de Est.
Soluţiile  noastre,  concepute  şi  create  100%  în  România,  se  adaptează  permanent  nevoilor
clienţilor,  politica  firmei  fiind una flexibilă  în  privinţa modificării  aplicaţiilor,  conform solicitărilor
specifice venite de la partenerii noştri.

Aplicatia  software  Commercials  Manager  (CM)  a  fost  special  creata  pentru  managementul
campaniilor publicitare desfăşurate pe posturile de televiziune sau radio, fiind un pachet software
deosebit de util la plasarea spoturilor publicitare în calupuri, calcularea costurilor de campanie,
elaborarea  de  rapoarte  de  vânzări  lunare  sau  pe  diverse  perioade,  estimări  de  preţuri,  etc.
Aplicatia  a  fost  creata  modular,  având  şapte  secţiuni  de  bază,  cu  funcţii  dedicate  conform
specificului tratat si anume:

- Rapoarte
- Grila de publicitate
- Campanii
- Autopromo
- Oferta
- Setari
- Parteneri

Recomandări tehnice

1. Configuraţii hardware recomandate şi testate de QSound SOFT

 Procesor: Intel Pentium 4; 2,4 Ghz 
 RAM: 2 GB DDR2 800 Mhz 
 HDD: min. 40GB 
 Placa de sunet: onboard 
 Placa video: onboard 
 Placa de retea: onboard 

2. Sisteme de operare 

    ► Windows 7, Windows 8
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2. INSTALAREA APLICAŢIEI COMMERCIALS MANAGER

Datorită complexităţii noilor sisteme de operare şi a problemelor ridicate de drepturile de acces în
reţea,  a  firewall-urilor  implementate  de  sistemul  de  operare  WINDOWS  sau  a  programelor
antivirus instalate pe computerele dumneavoastră, precum şi setările cu nivel de dificultate mediu
ale plăcilor de sunet multicanal,  vă recomandăm ca, pentru instalări şi update-uri, să apelaţi la
Serviciul Support Center din cadrul QSound SOFT SRL.

Datele de contact ale Serviciului Support Center sunt: 
e-mail: support@qsoft.ro;
tel: (+40) 0264. 413.031 
mobil: (+40) 0742.054.189

In cazul in care aplicatia se doreste a fi instalata de catre client, se urmeaza pasii:
 se ruleaza executabilul “setup.exe” din kit-ul aferent aplicatiei Commercials Manager dupa

instalarea aplicatiei Commercials Manager, din locatia “C:\CommercialsManager” 
 se ruleaza executabilul “CMLicenseRequest.exe”
 se trimite fisierul “CMLicenseRequest.lns” pe adresa de email: support@qsoft.ro in vederea

licentierii aplicatiei;
  fisierul de licenta “CMLicense.lns” primit de la Serviciului Support Center  se copiaza in

locatia  “C:\CommercialsManager”.
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3. RAPOARTE

Acest modul permite elaborarea unui număr semnificativ de rapoarte, media-plan-ul de difuzare
pentru client, pâna la estimări de costuri de difuzare pentru publicitate în funcţie de încărcarea
calupurilor  cu spoturi.  Modulul  realizează expunerea datelor  şi  a  analizelor  implementate de
aplicatia  software într-o formă grafică cât  mai uşor de vizualizat  şi  analizat  de către factorul
uman. Acest modul este important şi prin analizele eficiente pe care le face asupra vânzărilor din
staţia de radio, fiind un instrument util de control şi sintetizare a rezultatelor din departamentul
vânzări.

3.1 Raportul Media Plan  - permite listarea media-plan-ului pentru clienti,  cu zilele şi orele de
difuzare alese pentru spoturile din campania solicitată. Media-plan-ul poate fi cerut pentru toata
durata campaniei (implicit) sau numai pe un anumit interval.

   Format Distributie - permite vizualizarea raportului privind numarul total de programari aferente
unei campanii pe intervale orare, ore de programare calup, intervale saptamanale.
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   Format CashFlow – reprezinta un raport prin care se poate observa numarul total de programari
pentru campania selectata, precum si costul total aferent acestei campanii.
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 Format grila – reprezinta un raport privind programarea spoturilor publicitare care se vor difuza
ONAIR.

3.2 Raportul Campanii Active - are o funcţie de centralizare a cash-flow-urilor dintr-o anumită
perioadă, permiţând afişarea sumelor ce trebuie încasate de la clienţii care şi-au făcut publicitate
într-un anumit interval de timp.
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3.3 Raportul Cost Campanie - face o calculaţie automată a costului unei campanii (programate
deja) în funcţie de sistemul de reduceri, prime de bun-venit, discount-uri de volum, durată spot,
ore de difuzare, etc.

3.4 Raportul Log Campanii  - este un raport cu funcţie analitică care prezintă, conform datelor
arhivate de aplicatia software, comportamentul clienţilor în materie de publicitate într-un anumit
interval de timp. Ofera un raport edificator asupra sumelor cheltuite de clienţi şi a frecvenţei cu
care  o  fac.  Acest  raport  creeaza,  de  fapt,  o  imagine  a  comportamentului  media  al  clientului
ajutându-va  să  anticipati  oferta  de  publicitate  şi  să  o  dimensionati  conform  posibilităţilor  şi
comportamentului clientului analizat de sistem pe o anumita perioada de timp.
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3.5 Raportul Oferta - afişeaza oferta radioului conform datelor introduse în modulele OFERTĂ şi
SETĂRI,  permiţând  totodată  afişarea  selectivă  a  anumitor  elemente  ale  ofertei  în  funcţie  de
intenţiile ofertantului. Astfel se pot selecta numai anumite facilităţi oferite clientului, în funcţie de
intenţiile ofertantului, în funcţie de relaţia stabilită cu el: coeficienţi de durată ai spotului, sistem de
reduceri, prima de bun-venit, etc.

400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro   |11



3.6 Raportul Parteneri – reprezinta un raport in care sunt afisate persoanele de contact, clienti,
agentii, pentru o usoara identificare a acestora.
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4. GRILA DE PUBLICITATE

In acest modul sunt prezentate informatii detaliate privind grilele de publicitate care se vor difuza
ONAIR, rapoarte de incarcare sau supraincarcare grile de publicitate.

4.1 Difuzari – reprezinta un raport de difuzare pentru spotul urmarit.  Se selecteaza (dupa caz)
agentia => clientul => marca =>campania => spot, dupa care se apasa butonul Generare. Va
aparea un raport ca in imaginea de mai jos:
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4.2  Incarcare  –  reprezinta  un  raport  privind  gradul  de  incarcare  al  calupurilor  publicitare.
Facilitatea este utilizata in sistemele Commercials Manager multistation (retele de radio) pentru o
privire de ansamblu asupra timpului ocupat in fiecare calup de publicitate din retea. 

 Incarcare – raportul realizeaza o vizualizare a numarului de minute ocupate in fiecare calup de
publicitate, printr-o selectie a timpului national, regional si local. De asemenea, este calculat si
timpul total de publicitate ce se aude in statia locala prin adunarea sectiunilor de calup. 

Supraincarcare – raportul realizeaza o vizualizare a numarului de minute ocupate in fiecare calup
de publicitate printr-o selectie a timpului national, regional si local. 
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Incarcare comparativ globala - raportul ajuta la echilibrarea incarcarii calupurilor de publicitate in
interiorul unei ore pentru statiile locale din retea.
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Incarcare  comparativ  locala -  raportul  prezinta  incarcarea  calupurilor  locale  de  publicitate  in
interiorul unei ore pentru statiile locale din retea.

4.3 Grila 

Dupa ce s-a efectuat programarea campaniilor publicitare, acestea trebuie exportate intr-o grila de
publicitate pentru a putea fi difuzate in emisie. Grila de publicitate ce urmeaza a fi importata in
softul de emisie STUDIO Q se realizeaza din acest meniu.

Format Raport - reprezinta o masura de control asupra informatiilor care se gasesc in grila de
publicitate, inainte de a fi exportata. In cazul in care utilizatorul observa probleme, poate reveni
asupra campaniilor programate. Acest raport arata ca in imaginea de mai jos:
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Format StudioQ: functionalitatea acestui tip de raport este ca si la formatul anterior, cu precizarea
ca de aceasta  data,  dupa vizualizarea  raportului,  grila  de  publicitate  se  salveaza  pe  HDD in
locatia: “C:\CommercialsManager\Import_export” cu denumirea “Grill_dd.mm.yyyy.cmg”
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5.  CAMPANII

Fiecare campanie publicitară poate să fie programată integral de la început, chiar dacă există
mai multe spoturi ce vor fi difuzate în această campanie. Pentru programarea spoturilor s-au
implementat  funcţii  de  programare  liniară  a  spoturilor  -  săptămanală  sau  per  săptămână  -
acestea  permiţând  crearea  oricăror  scheme  de  programare.  De  asemenea,  este  permisă
specificarea restricţiilor de plasare a spoturilor în calup, cu posibilitatea de a face limitări de genul
‘primul în calup’, ‘al doilea în calup’, ‘primul şi ultimul’, ‘indiferent’, etc.

5.1 Sectiunea Campanii

Interfata meniului “Campanii” este impartita in trei ferestre principale:
1) Filtru:  reprezinta  o  unealta  foarte  utila  de  cautare  atunci  cand  utilizatorul  doreste  sa
prelungeasca o campanie programata, iar in baza de date exista foarte multe campanii. Filtrele
dupa care se poate cauta o campanie sunt: nume, agentie, client, marca, clasa, perioada sau
oferta. Filtrele pot fi utilizate fie individual, fie in combinatii.
2)  Campaniile  existente  in  baza  de  date:  sunt  prezentate  toate  campaniile  care  sunt
definite in baza de date a CM. In aceasta interfata se pot observa numele campaniei, perioada de
programare aferenta campaniei, agentia, client, marca sau clasa.

Campaniile se evidentiaza prin 3 culori: 
- negru (a): campania se gaseste in perioada de programare definita
- rosu (b): campania se apropie de sfarsitul perioadei de programare definita

400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro   |18



- gri (c): campania a expirat

3) Comenzi: aceasta este interfata de operare pentru fiecare campanie in parte. In aceasta
interfata se pot defini:
- nume: numele campaniei
- descriere: o scurta descriere a campaniei 
- agentia: agentia de publicitate
- client: clientul caruia i s-a ofertat campania publicitara 
- clasa: clasa din care face parte campania publicitara
- perioada: data start/stop pentru campania publicitara
- tip contract: tipul de contract care se intocmeste clientului: bani, barter, retea
- prioritate: prioritatea spotului in grila de publicitate
- oferta: oferta definita in CM
- ajustari oferta: tarife in functie de durata spoturilor (optional)
- valoare: valoarea initiala a contractului (exprimat in EUR)
- discounturi: diferite discounturi care se pot acorda clientului
- valoare contract: valoarea finala a contractului dupa aplicarea discounturilor (exprimat in EUR
sau RON dupa definirea cursului EUR/Lei)
Nota: pentru programarea unei campanii sunt obligatorii campurile: nume, client, clasa, oferta si
perioada.

5.2  Sectiunea  Spoturi -  reprezinta  zona  in  care  se  fac  programarile  de  spoturi  aferente
campaniilor publicitare definite la punctul anterior.
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Interfata este impartita in cinci submeniuri.

1. Campanie: reprezinta  informatiile  aferente  campaniei  selectate  in  vederea  asignarii
spotului  publicitar.  Aceste informatii  fac referire la  nume,  agentie,  client,  marca,  clasa,
perioada si prioritate.

2. Alias:  in  aceasta  interfata sunt  reprezintate  numele  spotului(lor)  care  urmează  a  fi
difuzat(e) sau au fost difuzat(e) aferente unei campanii publicitare.

3. Comenzi: reprezinta interfata in care se programeaza un spot.
4. Inregistrari:  reprezinta  interfata  in  care  se  definesc  aliasii  aferenti  unei  campanii

publicitare.
5. Media Target

Pentru a programa o campanie publicitara se urmeaza urmatorii pasi:
1) se creeaza o campanie publicitara (pe baza informatiilor prezentate la punctul 5.1)
2) se selecteaza campania creeata, se se apasa tabul “Spoturi”
3) din meniul “3-Comenzi” se defineste aliasul de spot astfel:
     3.1 se apasa butonul adaugare
     3.2 se denumeste spotul 
     3.3 se selecteaza perioada de valabilitate a spotului

       3.4 se precizeaza tipul si pozitia spotului in grila de publicitate. Tip - reprezintă structura
spotului care poate sa fie:
             - simplu, adică un singur spot
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       - dacă dorim să avem o difuzare de tip X şi X+2 înseamnă că între cele două spoturi (ale
campaniei în discuţie) vom avea intercalat un alt spot din altă campanie. La X şi Ultimul, primul
spot al campaniei va fi difuzat în calup pe poziţia specificată în campul POZIŢIE, iar al doilea
(virgula de spot) pe ultima poziţie a calupului.

       3.5 in interfata “Inregistrari” se apasa pe butonul  “New”
       3.6 se deschide urmatoarea interfata:

Se  defineste  aliasul  si  durata  spotului.  Interfaţa  Mpeg  Player  permite  preascultarea  sau
vizualizarea fişierelor audio care urmează a fi programate sub forma de spoturi publicitare. Se
apasa butonul “Acceptare”.

3.7  in  intervata  “Comenzi” se  apasa  pe  butonul  “Programare”. Se  deschide  o  interfata
asemanatoare cu cea prezentata mai jos:
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Spotul poate fi programat:
 zilnic: marcand in coloana “ZI” aferenta tabelului  “Programare (deviatie la nivel de canal
media)” in dreptul orelor in care dorim programarea

 saptamanal:  marcand in coloana “Saptamana” aferenta tabelului  “Programare (deviatie la
nivel de canal media)” in dreptul orelor in care dorim programarea

 per saptamana:  marcand in coloana in care sunt prezentate zilele din cursul unei saptamai
aferenta tabelului  “Programare (deviatie la nivel de canal media)”  in dreptul orelor/zilelor in
care dorim programarea

La fiecare marcare in tabelul de programare, utilizatorul este atentionat cu privire la numarul total
de programari definite.
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La final se apasa butonul “Validare” (1), apoi butonul “Start programare” (2).
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6. AUTOPROMO

In acest modul se programeaza acele inregistrari care nu fac parte dintr-o campanie publicitara,
dar fac obiectul unui program mai dinamic pentru postul de radio. Se pot programa jingles, promo,
anunturi sau orice alta inregistrare care este de interes pentru postul de radio, dar care nu intra in
categoria unui spot publicitar.

Pentru a programa un Auto Promo se urmeaza urmatorii pasi:

1. Se creeaza clasa AutoPromo

- din meniul de comenzi, se apasa pe butonul “Adaugare” 

- din meniul “Clasa AutoPromo” se da un nume clasei, o scurta descriere (daca este cazul) si se
apasa butonul “Salvare”

Dupa ce s-au definit clasele AutoPromo, o sa avem o imagine asemanatoare cu cea din imaginea
de mai jos:
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Daca in generarea unei grile de publicitate, o anumuta inregistrare aferenta unei clase Auto Promo,
este conditionata de o alta inregistrare, atunci se poate folosi facilitatea Auto Promo Compus. Prin
intermediul acestei facilitati, o clasa Auto Promo, la inceputul difuzarii (Prefix) sau sfarsitul difuzarii
(Sufix) ei sa fie conditionata de o alta clasa Auto Promo. Astfel pe o singura programare a unei
clase AutoPromo, in grila de publicitate vor aparea 3 inregistrari Auto Promo.

2. Se creeaza subclasa Auto Promo

          - se selecteaza clasa Auto Promo definita la pasul anterior

- din meniul de comenzi, se apasa pe butonul “Adaugare” 

-  din meniul  “Subclasa AutoPromo” se da un nume subclasei si o scurta descriere (daca este
cazul)

 din meniul Autopromo se apasa pe butonul “Adauga Spot”

- se deschide urmatoarea interfata:
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Se  defineste  aliasul  si  durata  inregistrarii.  Interfaţa  Mpeg  Player  permite  preascultarea  sau
vizualizarea fişierelor audio care urmează a fi programate sub forma de Auto Promo. Se apasa
butonul “Acceptare”.

 in  meniul  “Sezoane” si  ”Ore”  se  programeaza  aliasii  Auto  Promo  definiti  anterior  pentru
includerea lor in grila de publicitate ca in imaginea de mai jos:

3. Se programeaza Auto Promo, apasand pe butonul “Programare” din meniul “Clase Auto Promo
=> Comenzi”. Se deschide o interfata asemanatoare cu cea din imaginea de mai jos:

Programarea se face prin selectarea fiecarui interval orar in parte si selectarea clasei
Auto Promo dorite pe intervalul respectiv. La sfarsit se apasa butonul “Salvare”.
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7. OFERTA

Modulul permite definirea ofertei  de spaţii  publicitare pentru staţia de radio,  fiind posibile atat
specificarea orelor de difuzare a spoturilor publicitare cât şi a costurilor de difuzare pentru fiecare
interval orar. De asemenea se pot specifica discount-urile oferite în funcţie de lungimea spoturilor
publicitare, discount-urile de volum pentru contracte mari sau prima de bun-venit.

7.1 Tab-ul Intervale/Ore

In  prima etapa  trebuie  definit  intervalul  orar.  Acest  lucru  se realizeaza prin  stabilirea  orei  de
inceput  si  a  orei  de  sfarsit.  Acest  lucru  se  realizeaza  cu  ajutorul  butoanelor  “Adaugare”,
”Modificare”, ”Stergere”.

In a doua etapa se definesc orele de interval. La apasarea butonului “Adaugare” interfata “Ora
interval”  devine  activa.  Dupa  fiecare  ora  interval  definita,  trebuie  sa  se  precizeze  tipul  de
eveniment care se poate programa in ora creata. Tipul de eveniment poate sa fie publicitate, auto
promo sau eveniment special.  Acesta poate lua valorile ForceIN, Line1-IN, Line1-OUT, Line2-IN,
Line2-OUT suplinind astfel setarile care trebuiau facute manual din modulul Event al aplicatiei
software STUDIO Q. Ora marcata cu una din aceste optiuni va avea un identificator special in grila
de publicitate, care este recunoscut automat la incarcare de aplicatia STUDIO Q. Fiecare LineIN
trebuie urmat obligatoriu de un LineOUT. 

La final se apasa butonul “Salvare”. 
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7.2 Tab-ul Oferte

In  meniul oferte actuale (1) se definesc ofertele curente pentru fiecare interval orar in
parte.  Pe baza tarifelor  stabilite in acest meniu,  se vor calcula preturile pe care trebuie sa le
plateasca  clientii  pentru  campaniile  publicitare.  Toate  rapoartele  prezentate  in  capitolul  1  –
Rapoarte se efectueaza pe baza preturilor stabilite in acest meniu. Odata ce oferta actuala expira,
istoricul ofertelor, vor putea fi vizualizate in interfata de Oferte anterioare (2).

7.3 Tab-ul Ajustari

Rolul  acestei  interfeţe este de a crea o corelare dinamică între lungimea spotului  şi  costurile
percepute pentru difuzare. Se defineşte o relaţie între lungimea în secunde a spotului şi reducerea
sau majorarea în procente a costului raportat la costul de bază (spot 30 secunde). Cu ajutorul
butoanelor “Adaugare”, ”Modificare”, ”Stergere” se definesc aceste ajustari.
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7.4 Tab-ul Discounturi

Discount-urile  de  volum  sunt  o  practică  des  întalnita  în  organizaţiile  media,  iar  Commercials
Manager a implementat acest mecanism pentru a rezolva cât mai bine problema calculaţiei de
costuri pentru campaniile publicitare care oferă clientului şi sistemul de discount-uri de volum.

7.5 Tab-ul Estimari

Pentru a putea realiza un sistem de vânzări dinamic adaptat încărcării cu spoturi a calupurilor de
publicitate, s-a creat o relaţie între gradul de umplere al calupului şi costul estimat al difuzării
raportat la preţul de baza.
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8. SETARI

In acest meniu se stabilesc informatiile pe baza carora se efectueaza o campanie publicitara. 

8.1 Clase

Cu ajutorul butoanelor “Adaugare”, ”Modificare”, ”Stergere” se stabilesc clasele din care vor face
parte viitoarele campanii publicitare. Se confirma prin apasarea butonului “Salvare”.

8.2 Sezoane

Cu ajutorul butoanelor “Adaugare”, ”Modificare”, ”Stergere” se stabileste data de inceput si data de
sfarsit ale unui sezon, sezon care este folosit in programarea autopromo-urilor. Se confirma prin
apasarea butonului “Salvare”.
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8.3 Taxe

Se stabileste cursul valutar EUR\Lei, taxa pentru bauturi alcoolice, TVA, limita de publicitate CNA.
Se confirma prin apasarea butonului “Salvare”.

8.4 Setari Canal Media

Se stabilesc regulile dupa care se va genera o grila de publicitate.

 semnal  inceput: reprezinta  categoria  auto promo care va fi  inserata  prima in  grila  de
publicitate
 semnal  sfarsit: reprezinta  categoria  auto  promo care  va  fi  inserata  la  finalul  grilei  de
publicitate
 sufix alias spot / sufix calup: reprezinta un marcaj, cu ajutorul caruia, la importul unei grile
de publicitate in STUDIO Q, pe statia de emisie, in lista de evenimente, se stabileste momentul in
care se face delimitarea intre publicitatea nationala si cea locala. Poate lua valori [L!] sau [N!].
Este o setare care se foloseste pentru retelele nationale de radio care transmit prin satelit.
Se confirma modificarea prin apasarea butonului “Salvare”.
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9. PARTENERI

In aceasta interfata se inregistreaza persoanele de contact cu care se tine legatura pe perioada
unei campanii publicitare, firmele care doresc campanii publicitare sau marcile comerciale.

9.1 Persoane contact

Cu  ajutorul  butoanelor  “Adaugare”,  ”Modificare”,  ”Stergere”  se  introduc  in  baza  de  date
persoanele de contact. Persoanele de contact definite aici se vor asigna firmelor pentru care se
creeaza campania publicitara. Numele persoanelor de contact definite in aceast meniu vor apare
si pe rapoartele prezentate la punctul 1 din acest manual.

9.2 Firme

In acest meniu se stabilesc firmele pentru care se creeaza campanii publicitare. Persoanele de
contact  definite  la  punctul  anterior  se  asigneaza  firmelor  in  acest  meniu.  Se  stabilesc  toate
informatiile care definesc o firma: nume, descriere, adresa, telefon, e-mail, cod fiscal, banca, cont
bancar.  Checkboxul “Agentie”,  stabileste daca firma introdusa in baza de date este o agentie.
Firma este un element obligatoriu in crearea unei campanii publicitare.
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9.3 Marci

Cu ajutorul butoanelor “Adaugare”, ”Modificare”, ”Stergere” se introduce in baza de date marca de
produs care face o firma sa fie identificata unic pe piata.
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10. Grup Media si Canal Media

Pentru a defini in Commercial Manager o statie radio multistation, trebuie definit un grup media si
un canal  media  aferent  grupului  media.  Pentru  a  intra  in  interfata de definire  a  acestora,  din
interfata principala se apasa butonul indicat in imaginea de mai jos:

10. 1 Grup Media

Cu ajutorul butoanelor “Adaugare”, ”Modificare”, ”Stergere” se defineste Grupul Media. Grupul 
Media poate fi parolat, accesul fiind permis numai acelor persoane care cunosc parola. 
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Prin bifarea checkbox-ului “Retea”, se stabileste ca grupul media creat face parte dintr-o retea
nationala de radio.

10.2 Canal Media

Canalul media este precedat de un grup media. Grupul media creeat la punctul anterior este setat
implicit ca fiind canalul media national.

Canalele media sunt de 2 tipuri: canal regional si canal local.

CM-ul in varianta multistation este gandit pe urmatoarea structura arborescenta:

Grup Media (National) => Canal Media (Regional) => Canal Media (Local)

In imaginea de mai sus, pe linia selectata, avem:
- grup media: INFOTRAFIC_RATUC
 - canal media national: RATUC
- canal media regional: CENTRU
- canal media local: Mihai_Viteazu
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