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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
Versiunea                                                         Data                                                       Sumar modificari 
1.0                                                                20.06.2014

© Copyright 2014, QSound SOFT

Toate drepturile rezervate. 

Iunie 2014
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1. Prezentare generală

Interactive.net este o aplicaţie pentru dispozitive mobile dedicată postului tău de radio şi
rulează pe sistemele de operare Android ale telefoanelor ascultătorilor staţiei de radio. Ea oferă
spre ascultare programele audio ale staţiei (stream) şi o multitudine de facilităţi interactive unice. 

Aplicaţia  se  personalizează  cu  denumirea,  sigla  şi  culorile  alese  de  client,  fiind  apoi
uploadată  de  Qsound  SOFT  în  magazinul  de  aplicaţii  GOOGLE  PLAY.  Interactive.net  este
conectată  prin  intermediul  StudioQ  Cloud  la  softul  de  emisie,  preluând  date  din  acesta  şi
transmiţându-le către dispozitivele mobile ale ascultătorilor. Facilităţile aplicaţiei pot fi administrate
de fiecare post de radio în parte prin pagina de setări disponibilă în StudioQ Cloud. 

2. Facilităţi

• ascultare stream audio cu programul postului de radio 
• numele piesei curente, interpretul şi fotografia acestuia 
• conversaţie text cu DJ-ul postului de radio 
• vot piesele/lista piese preferate în momentul în care acestea sunt difuzate pe radio 
• linie directă de telefon cu Dj-ul (fără formare număr telefon) 
• lista pieselor care urmează în emisie, afişare countdown timp publicitate şi piesa următoare

calupului 
• vizualizare date despre biografia artistului, “povestea” piesei (Songfacts) 
• lista personală pentru piesele favorite, cu notificare automată când ele urmează pe radio. 
• configurare de alerte dedicate concursurilor sau emisiunilor preferate, astfel încât 

utilizatorul să fie notificat înainte ca ele să intre pe post 
• postare/primire de mesaje predefinite legate de trafic (accident, radar, blocaj în trafic etc) 
• postare/primire alertă meteo sau alte mesaje de interes public 
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3. Interfata principala

La  pornirea  aplicatiei,  utilizatorului  ii  apare  in  interfata  principala  interpretul  care  este  difuzat
ONAIR in acel moment.

Butoanele prezente in aceasta interfata sunt:
– Favorite: se adauga piesa in lista de "favorite". In cazul in care utilizatorul si-a creat o

lista de piese favorite, el va fi atentionat dinainte ca urmeaza aceste piese.
– Like\Dislike: DJ-ul  din emisie vede care sunt  cele  mai  apreciate\neapreciate piese

muzicale
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– Play\Pause
– Share: cu cine doreste utilizatorul sa imparta informatia vizualizata: Gmail, Google+, 

Facebook, Twiteer, Messenger, Yahoo mail.

                 Mesajul este de urmatorul tip:

– Telefon:  acest buton este activat doar de catre operatorul din emisie in momentul in
care considera ca este oportun pentru a deschide linia telefonica.
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4. Interfata Songfacts

In aceasta interfata este prezentata o scurta descriere a piesei difuzate ONAIR.
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5. Interfata Biografie

In aceasta interfata este prezentata o scurta biografie a artistului care este difuzat OnAir.
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6. Interfata Playlist

In aceasta interfata, utilizatorul poate vedea urmatoarele piese care sunt incarcate in playlist-ul
postului de radio.
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7. Interfata DJ Zone

In aceasta interfata se vad toate mesajele care s-au trimis de catre utilizator care DJ-ul din emisie
si  mesajele  trimise  de  catre  DJ-ul  din  emisie  catre  utilizatori.  Este  o  interfata  care  creaza  o
interactivitate intre ascultatori si operatorii postului de radio.
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In aceasta interfata se pot primite mesaje cu caracter de interes public, mesaje care au un rol de 
informare. 

Tipurile de mesaje sunt prezentate mai jos:
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8. Interfata Piese favorite

In aceasta interfata sunt prezentate toate piesele pe care utilizatorul le-a selectat ca fiind preferate.
Utilizatorul  este informat dinainte ca piesele prezentate in  aceasta lista vor  urma a fi  difuzate
OnAir.
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9. Interfata de Setari

In aceasta interfata se definesc preferintele utilizatorului vis-a-vis de comportamentul aplicatiei:
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Meniul Informatii cuprinde:

1. Biografie: afiseaza date despre biografia artistului.
2. Songfacts: afiseaza date despre istoria piesei.

Meniul Notificari cuprinde:

1. Piesa preferata: selecteaza piesele preferate cand le auzi la radio, iar apoi aplicatia te anunta
cand urmeaza din nou in playlist.
- Piesa preferata: se face anunt cand urmeaza o piesa din lista de favorite
- Play automat: se porneste automat radioul cand urmeaza o piesa preferata
- Concurs

2. Concurs: se alege modul in care utilizatorul este anuntat cand urmeaza un concurs
- Concurs: utilizatorul este anuntat cand urmeaza un concurs
- Play automat: se porneste automat radioul cand urmeaza un concurs

3. Stiri: se alege modul in care utilizatorul este anuntat cand urmeaza un buletin de stiri   
- Concurs: utilizatorul este anuntat cand urmeaza un buletin de stiri
- Play automat: se porneste automat radioul cand urmeaza un buletin de stiri

4. Mesaj DJ: se defineste daca utilizatorul doreste sa primeasca notificari de la DJ     

5. Trafic:  se selecteaza optiunea daca se doreste a fi  anuntat  cand exista radare, blocaje de
circulatie, accidente sau drumuri inchise in apropiere.
-  Evenimente  Trafic:  setare  care  permite  atentionarea  in  cazul  unor  evenimente  de  trafic  din
apropiere
- Raza de actiune a detectorului:  se seteaza care sa fie raza de actiune a detectorului pentru
evenimentele din trafic
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