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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.
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1. PREZENTAREA PLAYLIST MANAGER

Manualul PLAYLIST MANAGER - versiunea 2014 - este ghidul oficial de utilizare pentru cea mai
recentă versiune a aplicaţiei software de automatizare radio PLAYLIST 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 Playist Manager (PM) se adreseaza statiilor de radio in vederea automatizarii procesului
de pregatire a programelor muzicale de radio. Aplicatia este un selector muzical care poate fi
interfatat nativ cu aplicatia STUDIO Q. Piesele se importa automat din baza de date STUDIO Q,
utilizatorul trebuind doar sa defineasca linia muzicala a statiei de radio.
Este permisa definirea de sezoane, personalizarea programelor muzicale dintr-un sezon conform
strategiei departamentului de programe. Cand toate setarile sunt facute, Playlist Manager va
genera playlist-ul pentru zilele selectate, putand sa-l exporte automat si in softul de emisie.
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 PLAYLIST 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, 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;
telefon: (+40) 264. 413.031
mobil: (+40) 0742.054.189
In cazul in care instalarea aplicatiei Playlist Manager se efectueaza de catre client se urmeaza pasii:
- se instaleaza aplicatia Playlist Manager de pe kitul produsului;
- se ruleaza executabilul “PreLicence.exe” din locatia “C:\Program Files\PlaylistManager”si se trimite
fisierul “syspm.dll” catre Serviciul Support Center in vederea licentierii
- fisierul “syspm.dll” primit de la Serviciul Support Center se copiaza in locatia “C:\Program
Files\PlaylistManager”
- se instaleaza SQL Server 2012 dupa care se ataseaza baza de date MusicDB.
- in ODBC se creeaza conexiunea SQL Server catre baza de date MusicDB
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3. MODUL DE LUCRU AL PLAYLIST MANAGER

A. Setarea generala a aplicatiei
Aceasta initializare se face o singura data, chiar dupa instalarea aplicatiei PM in calculatorul
dumneavoastra. Pentru fiecare pas specificat mai jos, este precizata calea de urmat pentru a
ajunge in interfata-utilizator de unde se pot actualiza datele specifice.


Initializare Statie de radio (pag. 8)
> Setari Sistem/Statii sezoane/Statii



Setare sezoane si perioada sezon (pag. 8)
> Setari Sistem/Statii sezoane/Sezoane



Definire Criterii si Valori criterii pentru clasificare piese (pag. 8)
>Setari Sistem/Statii sezoane/Definire criterii si optiuni



Creare categorii de Jingles (pag. 9)
> Setari Sistem/Jingles-Genuri-Alte inregistrari/Categorii Jingles

●

Definirea programelor de baza (pag. 10)
> Setari Sistem/Programe de baza

●

Definirea mecanismelor HR (optional) (pag. 10)
> Setari Sistem/Nivele HR-Mecanisme

B. Clasificare piese si jingles-uri conform criteriilor definite mai sus
Fiecare inregistrare audio (piesa/jingles) pe care doriti sa o includeti in playlist-ul final trebuie sa
primeasca niste criterii dupa care sa poata sa fie procesata de algoritmii de distributie ai
programului. Editarea acestor criterii se face separat pentru Piese si Jingles-uri:
1.

Piese (pag. 15)
> Fisiere Audio/Piese
O parte din criteriile fiecarei piese sunt importate automat din STUDIO Q la sincronizarea datelor.
Criteriile specifice pentru rotatia piesei prin mecanismele Playlist Manager trebuie editate din
interfata indicata mai sus. Criteriul Day Part este important pentru ca specifica momentele de timp
cand anumite piese pot fi difuzate sau nu (Ex. excluderea colindelor din playlist cu exceptia lunii
decembrie, Piese care se difuzeaza doar dimineata, sau numai noaptea, etc.)
Daca piesa ruleaza in Heavy Rotation, trebuie atasata unui mecanism si specificat nivelul de pe
care incepe sa ruleze.
2.

Jingles (pag. 18)
> Fisiere Audio/Jingles
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La fel ca piesele audio si jingles-urile pot avea criterii de selectie prin categorii preselectate sau
restrictie Day Part.
C. Setari Format Clock si maparea lui pe zilele unui sezon
Dupa ce piesele si jingles-urile au fost catalogate si au primit criteriile de selectie, responsabilul de
programe al statiei de radio trebuie sa defineasca cateva retete muzicale orare (Format Clock) care
sa raspunda cat mai bine ascultatorilor statiei, apoi sa le aloce anumitor segmente orare din
programul de 24 de ore al statiei de radio.
1. Definirea Format CLOCK-ului (Programe) (pag. 11)
> Setari Sistem/Programe
Utilizand aceasta facilitate si elementele instantiate in pasii (A) si (B) se pot crea mai multe tipuri de
programe, fiecare cu specificul sau musical. Lungimea lor nu poate depasi 59:59 (~ o ora).
2. Playlist Generator – maparea fiecarui Format Clock pe un segment orar (pag. 19)
>Playlist Generator
Pentru a putea genera playlist-ul pe o zi, sistemul are nevoie de date concrete pentru generarea
acestuia. Astfel, sistemul trebuie sa se pozitioneze pe o data anume, pe o ora bine precizata si sa
selecteze Format Clock-ul dupa care sa faca generarea playlist-ului muzical. Toate aceste detalii de
pozitionare sunt date de interfata utilizator Playlist Generator, unde este selectat sezonul, formatul
saptamanii de sezon, iar pentru fiecare zi a acestei saptamani este precizat ce format muzical a
fost agreat.
Odata facute toate aceste setari, utilizarea aplicatiei PM se rezuma la urmatoarele operatiuni:
Generarea Playlist-ului zilnic si Exportul lui in Studio Q
> Rapoarte/Generare
Periodic, atunci cand se primesc piese noi in radio, acestea trebuie introduse in mecanismul de
rotatie al Playlist Managerului, utilizand interfata precizata anterior.
Atunci cand responsabilul de programe al statiei radio doreste sa imbunatateasca reteta de playlist,
el poate sa schimbe elemente ale Format Clock-ului pentru a personaliza cat mai bine linia
muzicala a postului de radio si a fideliza astfel ascultatorii.
Fiecare ecran care permite introducere sau modificare de date functioneaza in felul urmator.
Comenzile permise sunt Adaugare, Modificare, Stergere, Salvare, Anulare.
Pentru adaugarea unui element nou se apasa butonul Adaugare. Aceasta va activa datele
necesare a fi introduse pentru a putea fi executata operatia. Odata datele introduse se apasa
butonul Salveaza.
Pentru modificare se va selecta elementul dorit a se edita, dupa care se apasa butonul Modificare.
Acesta va activa datele care pot fi modificate. Dupa modificare sa apasa butonul Salveaza.
Pentru stergere se va selecta elementul dorit a fi sters, dupa care se apasa butonul Stergere.
Butonul Anulare anuleaza modificarile operate pentru elementul selectat.
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4. MODULELE PLAYLIST MANAGER

4.1 Setari sistem
Acesta este meniul principal in care se efectueaza toate setarile dupa care aplicatia Playlist
Manager va genera playlistul de emisie. Trebuie acordata o deosebita importanta setarilor care se
definesc in acest meniu, deoarece generarea unui playlist complet si corect depinde foarte mult de
setarile definite aici.
4.1.1 Statii/Sezoane/Definire criterii si optiuni
Aceasta este interfata in care se defineste numele statiei de radio, sezoanele dupa care se
genereaza playlist-urile si criteriile de generare a playlist-ului.
► Posibilitatea setarii numelui pentru statia radio. O statie radio este definita prin nume si
descriere.

► Posibilitatea definirii sezoanelor dintr-un an.
Un sezon este definit prin:
- numele sezonului
- descriere sezon
- prima zi din sezon
- ultima zi din sezon.

► Posibilitatea definirii criteriilor pentru piese. Se pot defini 4 criterii distincte, fiecare putand avea
oricate optiuni(valori).
Ex:
- Criteriu : Ritm
- Valori disponibile: Lent, Mediu, Rapid.
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4.1.2 Categorii Jingles/Alte tipuri de inregistrari/Genuri
Pentru o mai buna organizare a inregistrarilor de tip jingles si un control mai facil, aplicatia PM
ofera posibilitatea crearii mai multor categorii de jingles. O categorie de jingle-uri se defineste prin
nume.
Ex : Fresh, Jingle After Pub, etc.

Alte tipuri de inregistrari - permite crearea altor tipuri de elemente ce pot fi puse intr-un program
muzical. Acestea elemente se definesc prin:
 nume
 descriere
 actiunea care urmeaza a fi executata (in cazul in care se lucreaza cu aplicatia STUDIO Q):
Satelit ON, Satelit Off, Stire, HourCUT
 durata in secunde

Inregistrarea de tipul:
● Satelit ON: permite comutarea in modul de Rebroadcast IN prin intermediul unui playlist fara a
mai preciza acest tip de eveniment dintr-o grila de publicitate
● Satelit Off: permite comutarea in modul de Rebroadcast OUT prin intermediul unui playlist fara a
mai preciza acest tip de eveniment dintr-o grila de publicitate
● HourCUT: permite terminarea unui playlist, pe un interval orar, la insertul acestui element.
Practic, dupa acest element nu se mai genereaza playlist pentru intervalul orar in curs.
Genuri - Un gen muzical este definit prin nume si descriere, iar pentru o usoara identificare a
genurilor create in PM se poate asigna si o culoare unica pentru fiecare gen in parte.
Nota: aceste genuri nu sunt genurile prezente si in baza de date STUDIO Q. Crearea acestor
genuri este valabila doar pentru aplicatia Playlist Manager.
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4.1.3 Programe de baza
Permite crearea de programe de baza, care pot apoi sa fie puse in cadrul programelor muzicale.
Un program de baza este caracterizat prin:
- nume
- descriere
- genul muzical care compune programul. Pe langa alegerea genului se pot alege aici si valorile
dorite pentru criteriile definite. Pentru genurile dorite exista si optiunea de dezactivare a restrictiilor
de tipul History.
- noutate : fresh, new, curent, recurent, old
- ritm : inalt, mediu, slow
- nation

4.1.4 Nivele HR (heavy rotation) / Mecanisme
Evolutia pieselor existente in baza de date se poate defini prin intermediul mecanismelor de rotatie.
Pentru functionalitatea acestei facilitati, la editarea pieselor care compun baza de date PM trebuie
precizeazat nivelele HR (heavy rotation).
Nivelul HR este caracterizat prin:
- nume
- descriere
Un mecanism HR este caracterizat prin:
- nume
- descriere
- nivele HR (Heavy Rotation) prin care trece.
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La definirea mecanismelor trebuie definit pentru fiecare nivel HR al mecanismului, numarul de
saptamani cat va sta piesa in nivelul respectiv. Practic, o piesa va sta intr-un mecanism de rotatie
pana la expirarea numarului de saptamani definit. Dupa expirarea acestui timp, va trece in mod
automat in urmatorul mecanism de rotatie.

O piesa, dupa ce parcurge toate nivelele de rotatie asociate, va trece in mod automat in categoria
pieselor care nu au mecanisme de rotatie asociate.
4.1.5 Programe
In aceasta sectiune se creeaza programele muzicale dupa care se genereaza un playlist. Un
program muzical are durata de 60 minute si este compus din 4 tipuri de elemente
- programe de baza (definit la punctul 5)
- nivele Heavy Rotation (definit la punctul 6)
- jingles
- alte elemente (definit la punctul 4)
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Timpii din stanga grid-ului afiseaza minuntul si secunda la care vor intra in cadrul orei, elementele
introduse in program. Calculul este estimativ pe baza duratei medii din baza de date a unei piese
sau a unui jingle definit in fisierul “studio.ini”
4.1.6 Restrictii / Alte setari
Interfata de restrictii este impartita in 2 categorii:
► Restrictii Piesa A -> Piesa B
► Restrictii History
► Restrictii Piesa A -> Piesa B
Restrictiile de tip A->B definesc primul set de reguli care trebuie indeplinite astfel incat 2 piese la o
distanta mai mica de “X” piese sa respecte criteriile playlist-ului. Dupa piesa A nu urmeaza timp de X
piese o piesa B cu specificatiile date de valoarea criteriilor.

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

12

Pentru a define o restrictie se urmeaza pasii:
-in meniul de comenzi se apasa butonul “Adaugare”
-in meniul “Detalii restrictie” se completeaza campul “Nume restrictie”
-se defineste restrictia in felul urmator: Dupa piesa cu criteriul “A” NU urmeaza timp de “X”
piese muzicale o piesa care are proprietatile criteriului “B”
-se apasa butonul salvare
Ordinea in care se aplica cele doua timpuri de criteria este A->B urmat de History.
► Restrictii History
Restrictiile de tip Histroy definesc reguli de generare a playlist-ului tinand cont de proprietatile
pieselor difuzte in urma cu cateva minute sau ore. Nu se va repeta piesa cu criteriul specificat timp
de “X” piese.

Pentru a define o restrictie se urmeaza pasii:
-in meniul de comenzi se apasa butonul “Adaugare”
-se defineste restrictia in felul urmator: NU repeta aceeasi piesa (precizare criteriu) timp de “X”
piese (precizare numar piese)
-se apasa butonul “Salvare”
Ordinea in care se aplica cele doua timpuri de criteria este A->B urmat de History.
Alte setari
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● Activare interval nedifuzare - Optiune care permite activarea Intervalului nedifuzare. Are 2 valori:
0-optiune dezactivata si 1-optiune activata.
● Interval Nedifuzare - Aceasta este o restrictie, exprimata in ore, prin care se defineste numarul
de ore la care o piesa muzicala din categoria Song sa nu mai fie difuzata in ziua urmatoare la un
numar de “X” ore fata de ziua precedenta. Altfel spus, valoarea “INTERVAL_NEDIFUZARE=1” se
traduce astfel: in generarea unui playlist pentru ziua urmatoare, se va tine cont de orele la care
piesele au fost generate in playlistul curent, si timp de 1 ora inainte si dupa ora la care au fost
generate piesele in playlistul de azi sa nu fie introduse in playlistul viitor. Valoarea setata pentru
“INTERVAL_NEDIFUZARE” cu cat este mai mare cu atat se genereaza un playlist mai restrictiv si
presupune existenta in baza de date a unui numar cat mai mare de piese. Recomandarea QSound
SOFT este valoarea “1” sau “2”.
4.1.7 Day Part (scheme de non-difuzare)
Facilitatea permite definirea perioadelor in care o piesa nu este disponibila. Se pot specifica luna,
ziua din cadrul saptamanii (de luni pana duminica ) precum si orele din cadrul unei zile (00-24) in
care o piesa nu este disponobila. Schemele de non-difuzare pot fi apoi asociate pieselor sau jinglesurilor. Zona rosie semnifica faptul ca, in perioada respectiva, piesa nu difuzata.

4.2 Fisiere audio
Acest modul cuprinde toate inregistrarile audio (piese si jingles) existente in baza de date STUDIO
Q si este structurat astfel:
- sincronizare
- piese
- jingles
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4.2.1 Sincronizare
La apasarea butonului “Sincronizare” se efectueaza sincronizarea bazei de date Playlist Manager
cu baza de date STUDIO Q ca in imaginea de mai jos:

Sincronizarea se poate face in doua moduri:
- Sincronizare piese: la alegerea acestei optiuni se transfera toate informatiile cu referire la piesele
audio din baza de date STUDIO Q
- Sincronizare piese si timpi de difuzare: la alegerea acestei optiuni se transfera toate informatiile cu
referire la piesele audio din baza de date STUDIO Q impreuna cu timpii de difuzare in emisie.
In momentul in care se genereaza un playlist cu ajutorul aplicatiei PM, in baza de date PM se
stocheaza toate informatiile cu privire la orele de difuzare a pieselor generate in playlist. La alegerea
optiunii “Sincronizare piese si timpi de difuzare”, aplicatia PM va tine cont de ultimele difuzari ale
inregistrarilor audio redate OnAir. Din aceasta cauza, pentru generarea unui playlist cat mai corect,
este recomandat ca optiunea de sincronizare sa nu se efectueze mai mult de o data pe saptamana.
4.2.2 Piese
Acesta este meniul destinat editarii pieselor care compun baza de date aferenta postului de radio.
De aici se efectueaza orice modificare care are loc asupra pieselor audio.
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Interfata meniului “Piese” este impartita in 3 zone:
1.
Piesele din baza de date
In aceasta interfata sunt prezentate toate piesele audio care exista in baza de date, cu informatiile
specifice fiecarei piese in parte:
- Rotatie
- Artist
- Piesa
- Album
- An
- Gen
- Noutate
- Ritm
- Nation
- Alt criteriu (definitoriu pentru piesa audio)
- Day Part
2.
Filtru
Pentru gasirea cu usurinta a unei piese audio in baza de date, PM ofera mai multe filtre de cautare:
- Artist
- Piesa
- Rotatie
- Gen
- An
- Noutate
- Ritm
- Nation
- Alt criteriu (definit de utilizator)
Totodata, in aceasta interfata exista posibilitatea de ascultare a inregistrarii selectate.
3.
Detalii Song
In acesta interfata sunt prezentate toate detaliile care definesc o piesa in baza de date sau
modificarile care se pot efectua asupra acestei piese. Pentru modificarea unei piese se apasa
butonul “Modificare”, dupa care interfata “Detalii song” devine activa, oferind posibilitatea de
modificare a datelor care definesc inregistrarea selectata. La terminarea editarii inregistrarii
selectate se apasa butonul “Save”.

4.2.3

Editarea multipla a pieselor din baza de date

Aplicatia Playlist Manager permite editarea multipla a inregistrarilor care au caracteristici comune. In
exemplul de mai jos se poate observa schimbarea ritmului pentru mai multe piese, cu optiunea
“Ritm” selectata.
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Câmpuri “LastUse” si ”LastOnAir” aferente pieselor muzicale din baza de date sunt utile pentru a
vedea ultima programare într-un playlist a unei piese (LastUse), respectiv ultima data în care a fost
difuzata efectiv în emisie (LastOnAir).
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4.2.4 Jingles
In acest meniu este posibila adaugarea de jingles-uri in baza de date. Un jingle are urmatoarele
componente:
nume
descrierea
categoria din care face parte (intervalele orare in care respectivul jingle poate fi difuzat)
lungime
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4.3 Playlist Generator
Acest modul ofera posibilitatea de mapare a programelor in grila orara saptamanala. Fiecare sezon
al unei statii poate avea o grila orara saptamanala distincta. Grila orara se defineste pe o
saptamana intreaga (D, L, M, M, J, V,S). In fiecare interval orar din grila (celula) poate fi mapat un
anumit program.

Pasii pentru maparea programelor muzicale sunt urmatorii:
► Selectie Statie/Sezon: sunt selectate statia si sezonul dorit. Pentru fiecare sezon se poate defini
o grila orara distincta.
► Adaugare Ora de Start: pentru fiecare sezon se definesc intervalele orare de la ora 00:00 la ora
24:00 cu ajutorul butoanelor “Add” si “Del”.
► Pentru a mapa un program in grila saptamanala se alege programul din Lista de programe
disponibile, dupa care se da click in zilele/intervalele orare unde se doreste sa se introduca
programul respectiv. In zona Detalii Program se poate vedea componenta programului selectat.
► Dupa completarea grilei se da click pe butonul Salvare Grila.
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4.4 Rapoarte
Acest modul permite generarea playlistului, editarea playlistului, tiparire playlist, export playlist in
STUDIO Q sau alte formate (TXT, XLS, SPF). De asemenea, se pot vizualiza si tipari statistici
referitoare la piesele dintr-un anumit gen, aparitiile unei anumite piese in playlist-urile anterioare,
statistica pe genuri, evolutia unei piese.

4.4.1 Generare playlist
Este considerat cel mai important raport. Genereaza playlistul unei statii dintr-o anumita zi.
Playlistul odata generat se poate modifica manual, poate fi exportat in aplicatia din emisie sau
poate fi exportat ca fisier text sau csv.
Pentru generarea unui playlist se parcurg urmatorii pasi:
- se selecteaza statia de radio;
- se selecteaza ziua pentru care va fi generat playlist-ul
- se apasa butonul Generare
Playlistul se genereaza pe un interval de 24 h si va arata astfel:
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Interfata care rezulta in urma generarii unui playlist este impartita in 4 sectiuni:
1. Playlist - este interfata in care este prezentat playlist-ul rezultat pe baza criteriilor de generare al
acestuia;
2. Statistica – este prezentata o scurta statistica cu privire la playlist-ul generat. Sunt prezentate
informatii cu privire la:
- total linii: numarul total de linii care sunt cuprinse in playlist (numarul de inregistrari)
- linii goale: numarul total de linii care nu au continut
- linii cu probleme: numarul total de linii in care apar probleme la generarea unui playlist. Pentru a
identifica problemele care apar in aceasta statistica, utilizatorul poate vedea un log al playlistul
generat in tab-ul “Error Log”. De obicei, principalele probleme care apar in acest log fac referire la
nerespectarea restrictiilor definite in meniul “Restrictii”.
- programe baza: numarul total de probrame utilizate la generarea playlist-ului
- Heavy Rotation: numarul total de inregistrari pentru care s-a definit categorie Heavy Rotation
- Jingle: numarul total de jingles-uri care se regasesc in playlist;
- alte elemente: numarul total de inregistrari care fac parte din categoria ”Alte elemente”, definite de
catre utilizator.
3. Intervalele orare - sunt reprezentate prin butoane, pentru fiecare interval orar in parte. La
apasarea acestor butoane, este afisat playlistul pentru ora respectiva, fara a mai derula playlistul
pana la ora selectata.
4. Proprietati piesa – in aceasta interfata sunt prezentate toate proprietatile din baza de date PM.
Inlocuirea pieselor generate de aplicatia PM se efectueaza din aceasta interfata.
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4.4.2 Editare playlist
Odata ce playlistul a fost generat acesta poate fi editat manual. Exista 3 tipuri de operatii care pot fi
efectuate asupra unul playlist:
● inlocuire – se inlocuieste o piesa din playlist cu o alta din baza de date astfel:
- se selecteaza piesa din playlist-ul generat
- se cauta (cu ajutorul filtrelor de cautare) piesa cu care se doreste inlocuirea inregistrarii selectate
la punctual anterior. Se poate asculta piesa muzicala dace este cazul.
- se apasa butonul ”Inlocuieste”
● copy/paste – se copiaza o piesa din playlist de la o anumita pozitie la o alta pozitie
● delete – se sterge o piesa din playlist
Optiunile copy/paste/delete devin active la click drepta al butonului de mouse pe piesa selectata.

Dupa fiecare din cele 3 operatii “ora de start” este recalculata pentru tot playlistul.
Error Log – fisierul cu erorile care au aparut in timpul generarii pieselor (piese negasite sau care nu
satisfac criteriile cerute)
Change Log – Sunt afişate informaţii cu privire la piesele care au fost înlocuite manual după
generarea playlist-ului.
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Informatii suplimentare la editarea manuala a unui playlist
Aplicatia PM ofera trei functii foarte utile in cazul in care se doreste editarea manuala a unui playlist:
Aparitii programari piesa: este prezentat un scurt log privind programarile trecute pentru piesa
selectata.
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Aparitii Difuzari piesa: este prezentat un scurt log privind difuzarile OnAir pentru piesa selectata.

Raport difuzare doua saptamani: reprezinta un raport de difuzare pentru o perioada de 14 zile, in
care sunt afisate numarul de difuzari pentru fiecare zi in parte. Un astfel de raport arata ca in
imaginea de mai jos:
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Playlist vs. Backup
Asa cum aratat in randurile de mai sus, piesele generate cu ajutorul PM se pot inlocui manual. PM
ofera posibilitatea de a vedea un raport comparativ dintre playlist-ul original si playlist-ul modificat.

Pasii pentru crearea unui astfel de raport sunt:
se selecteaza data pentru incarcarea raportului
se selecteaza orele pentru incarcarea raportului
se apasa butonul “Incarca Raportul”

4.4.3 Aparitii nivel HR

Acest raport prezinta informatii cu privire la numarul total de aparitii, pe o perioada selectata, a
pieselor muzicale care fac parte dintr-un nivel de rotatie Heavy Rotation (HR).
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4.4.4 Piesele de nivel HR
Acest raport ofera posibilitatea de a urmari saptamânal modul în care nivelul selectat este populat cu
piese conform regulilor stabilite în Setari – Nivele HR/Mecanisme.

4.4.5 Piesele de genul
Raportul genereaza o lista ordonata alfabetic cu piesele care au genul selectat.
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.
4.4.6 Statistici Aparitii Piesa

Acesta este un raport in care sunt prezentate informatii cu privire la data si orele de difuzare OnAir
aferente piesei selectate.
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4.4.7 Statistica pe genuri
Reprezinta un raport grafic cu procentajele genurilor pieselor din baza de date.
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