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.

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
1.0

Data
20.06.2014

Sumar modificari

© Copyright 2014, QSound SOFT
Toate drepturile rezervate.
Iunie 2014

400690 Cluj-Napoca | Romania | Aurel Vlaicu nr. 4 / 109DIV | office@qsoft.ro | 0264-413031 | www.qsoft.ro | 2

PREZENTARE GENERALA

StudioQ Cloud este o aplicatie care se instaleaza pe un calculator conectat permanent la
Internet, separat de emisie. Calculatorul pe care se instaleaza aceasta aplicatie trebuie sa
faca parte din aceeasi retea si workgrup ca si calculatorul de emisie.
Scopul acestei aplicatii este de a se conecta pe serverele Qsound Soft pe anumite porturi
pentru a extrage informatii cu privire la operele muzicale difuzate OnAir de catre postul de
radio, iar aceste informatii sunt afisate in pagina WEB StudioQ Cloud.
Intreaga activitate specifica acestei aplicatii se poate vedea detaliat in imaginea de mai jos.
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StudioQ Cloud este un sistem ce se updatează automat cu informaţii despre artiştii încărcaţi
în playlist-ul de emisie din DJ Console, oferind informaţii esenţiale oamenilor de post pentru
a crea un conţinut de emisie complet.
Este afişată piesa din emisie împreună cu date despre discografia artistului, biografie,
songfacts, link-uri relevante pentru artist de pe Twitter, MusicBrainz, Wikipedia, Last.fm,
myspace şi pagina oficială. De asemenea, sunt afişate piesele urmatoare din playlist-ul DJ
Consolei. Suplimentar, cloud-ul prezintă date despre orice piesă încărcată în playlist şi care
a fost selectată de către operatorul din emisie.
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