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Καλώς ήλθατε στη βοήθεια του Jazler Radio v2.1
Ο Jazler Radio είναι ένα από τα καλύτερα
συστήµατα ραδιοφωνικής
αυτοµατοποίησης για τη µέση αγορά. Ο
Jazler Radio ανήκει στην οικογένεια Jazler
των προϊόντων για την αυτοµατοποίηση
µουσικής .

Γιατί το παρόν έγγραφο δεν περιέχει screen shots;
Ο Jazler Radio εκδίδει µια νέα αναβάθµιση λογισµικού πολύ συχνά. Αυτό σηµαίνει ο,τι πολλά από τα
χαρακτηριστικά, όπως κουµπιά και οθόνες µπορούν να αλλάζουν συχνά. Αυτό το εγχειρίδιο
προορίζεται να αλλάξει περιοδικά όταν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στο πρόγραµµα. Τα
περισσότερα χαρακτηριστικά µένουν ίδια, αλλά τα κουµπιά και το περιβάλλον µπορούν να αλλάξουν,
έτσι δεν θα περιλάβουµε screen shots που θα διαφέρουν από το αρχείο βοήθειας.
Πώς χρησιµοποιώ το αρχείο βοήθειας;
Κάθε οθόνη περιέχει ένα κουµπί βοήθειας. Απλά κάντε click στο κουµπί βοήθειας και το αρχείο
βοήθειας θα εµφανιστεί µε το αντίστοιχο θέµα για εκείνη την οθόνη.
Ποιες άλλες εκδόσεις Jazler είναι διαθέσιµες;
Ο Jazler είναι διαθέσιµος σε 4 εκδόσεις. Full, Cafe, Café Plus & Show!
Jazler Radio FULL
Η έκδοση SimplePack είναι πλήρες λειτουργικό σύστηµα αυτοµατοποίησης. Υποστηρίζει µουσικές
κατηγορίες, χρονοδιαγράµµατα, λίστες µουσικής, sweepers, διαφηµίσεις, jingles, RDS και πολλά
περισσότερα!
Jazler Radio Café
Η έκδοση Café ή ίδια µε παραπάνω, εκτός το τµήµα διαφηµίσεων και sweeper. Αυτά τα τµήµατα είναι
κλειδωµένα από τον κωδικό ενεργοποίησης ή το HASP που λάβατε από την εταιρία µας.
Jazler Radio CafePlus
Η έκδοση Café Plus έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει η Café, αλλά επιπλέον έχει δυνατότητες για
διαφηµίσεις.
Jazler Show!
Η έκδοση Show είναι ένας ειδικός Jingle player για ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές που
χρειάζονται άµεση πρόσβαση σε πολλά jingles και ειδικά εφέ σε κλάσµατα δευτερολέπτου! Η έκδοση
Show επίσης υποστηρίζει και συστήµατα µε οθόνες αφής.
Παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθετε σε επαφή µαζί µας και να κάνετε νέες προτάσεις σχετικά µε το
λογισµικό µας!
info@jazler.com
Η οµάδα προγραµµατισµού Jazler.
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Τι είναι ο Jazler Radio;
Ο Jazler είναι ένα πλήρες λογισµικό ραδιοφωνικής αυτοµατοποίησης που µετατρέπει το PC σας σε πλήρως
αυτοµατοποιηµένο ραδιοσταθµό. Το µόνο πράγµα που πρέπει να κάνετε είναι να εισαγάγετε τα αρχεία ήχου
σας στη σωστή βάση δεδοµένων και ο Jazler θα τα µεταδώσει αµέσως.
Ο Jazler µπορεί να µεταδώσει ένα 24ωρο αυτόµατο πρόγραµµα ραδιοφωνικού σταθµού µε playlists, sweepers,
jingles, µουσικά πακέτα κ.λ.π. Μπορείτε να το προγραµµατίσετε να µεταδίδει συγκεκριµένες µουσικές
κατηγορίες για κάθε «σετ» ηµίωρου για κάθε ξεχωριστή µέρα τις εβδοµάδος. Μπορείτε επίσης να
προστατεύσετε την βάση δεδοµένων σας κάνοντας εύκολα αντίγραφα ασφαλείας µε ένα µόνο click. Επίσης,
µπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε τη βάση δεδοµένων σας και τα αρχεία ρυθµίσεων από αποµακρυσµένους
υπολογιστές σε τοπικό δίκτυο (LAN). Αυτό δίνει τους διευθυντές προγράµµατος, τεχνικούς, κ.λ.π. ένα πολύ
ισχυρό και εύχρηστο εργαλείο για να πραγµατοποιήσουν τους καθηµερινούς προγραµµατισµούς ρουτίνας.
Ο Jazler λειτουργεί σε τρεις καταστάσεις.
Αυτόµατο Πρόγραµµα.
Κάντε click στο κουµπί «Αυτόµατος» στην οθόνη studio και ο Jazler θα αρχίσει να µεταδίδει ένα πλήρως
αυτοµατοποιηµένο πρόγραµµα βασισµένο στα κριτήρια κατηγορίας που έχετε θέσει και προσαρµόσει στο τµήµα
∆οµής Αυτόµατου Προγράµµατος του µενού Αυτόµατο Πρόγραµµα µέσα στον Πίνακα Ελέγχου. Μπορείτε
ακόµη και να προγραµµατίσετε για να έχετε µια προσχεδιασµένη αναµετάδοση.
Ζωντανή Εκποµπή
∆ηµιουργήστε τις δικές σας δυναµικές playlists για το σόου σας σε πραγµατικό χρόνο. Η εκτέλεση Instant
Jingles, δηµιουργία Instant τραγουδιών, spot, ή jingles προστίθεται και αλλάζει εύκολα χρησιµοποιώντας τον
οδηγό Ζωντανής Εκποµπής! Ο Jazler θα σας ενηµερώσει επίσης όταν έχετε ένα διαφηµιστικό διάλειµµα και
µπορείτε έπειτα να αποφασίσετε πότε ή τι ώρα θέλετε να τις µεταδώσετε.
Αναµετάδοση
Ο Jazler θα µεταδώσει τη γραµµή εισόδου της κάρτας ήχου όλη την ηµέρα και θα την διακόψει µόνο για τα
διαφηµιστικά διαλείµµατα που έχετε προγραµµατίσει στη βάση δεδοµένων των spot. Ο Jazler κάνει fade in και
out στη γραµµή εισόδου ώστε η εναλλαγή στη µουσική του Jazler να γίνει όσο το δυνατών πιο οµαλά.
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Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την έκδοση;
1) Πολυγλωσσική υποστήριξη
Ο Jazler τώρα υποστηρίζει περισσότερες από 20 γλώσσες και θα συνεχίσει σε πολύ περισσότερες στο µέλλον.
Εάν δεν µπορείτε να βρείτε τη γλώσσα σας συµπεριλαµβανοµένη, ελάτε σε επαφή µαζί µας στο
info@jazler.com και υποβάλτε ένα αίτηµα να το µεταφράσετε. Εάν δεχτούµε, θα έχετε µια πλήρη λειτουργική
έκδοση ∆ΩΡΕΑΝ.
2) Πακέτα µουσικής
Τώρα, µπορείτε να προγραµµατίσετε τον Jazler να µεταδίδει δύο τραγούδια δεκαετίας του '80 κάθε µέρα στις
00:50 και 01:50. Το περιβάλλον µοιάζει µε το περιβάλλον διαφηµίσεων αλλά επιλέγει επίσης και τραγούδια.
Έτσι τώρα µπορείτε να µεταδώσετε ένα πακέτο τραγουδιών όποτε θέλετε. Μπορείτε ακόµη και να
προγραµµατίσετε να µεταδίδεται ένα spot πριν και µετά τα τραγούδια.
3) Προσθέσαµε µια άλλη κατηγορία στα τραγούδια
Πολλοί χρήστες µας έστειλαν mails και παραπονέθηκαν γιατί δεν υπάρχει µία ακόµα κατηγορία στο πρόγραµµα.
Εδώ είναι.
4) Ισχυρότερη δοµή αυτόµατης µουσικής.
Τώρα µπορείτε να προσθέσετε µέχρι 10 µπλοκ από Κατηγορία-Υποκατηγορία-Υποκατηγορία2ΑποΠροτεραιότητα>ΣεΠροτεραιότητα στη µουσική δοµή του προγράµµατος. Μπορείτε επίσης να µεταδώσετε
µουσική σε ποσοστά π.χ. 33%POP & 67%ROCK.
5) Αυτόµατη εισαγωγή των µουσικών αρχείων, προστέθηκε υποστήριξη MP3 ID3.
Ο οδηγός γρήγορης ανίχνευσης µουσικών αρχείων έχει βελτιωθεί µε τα εξυπνότερα τεχνάσµατα όπως checkboxes και διάλογοι. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ID3 ετικέτες από τα τραγούδια έτσι ώστε να κερδίσετε
χρόνο κατά την εισαγωγή των τίτλων τραγουδιών. Εάν εισάγετε τα τραγούδια από έναν άλλον Jazler (2.0)
µπορείτε επίσης να εισαγάγετε χρόνους εισόδου, χρόνους µίξης και όλα τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα
στο τραγούδι χωρίς να χάσετε τίποτα.
6) Θυµάται τον τελευταίο κατάλογο που επισκέφτηκε.
Ο Jazler θυµάται τον τελευταίο κατάλογο που επισκέφτηκε όταν φορτώσατε ένα αρχείο ήχου και εµφανίζει
αυτόν τον κατάλογο κάθε φορά που πηγαίνετε για αναζήτηση.
7) Ενισχύθηκε το τµήµα RDS
Τώρα ο Jazler αντικαθιστά τους τοπικούς χαρακτήρες των τραγουδιών σε Λατινικούς. Ακόµα, µεταδίδει τον
τίτλο του τραγουδιού όταν εισάγετε τη λέξη κλειδί SONG! Στη λίστα εκποµπής.
8) Εντυπωσιακά νέα Instant Jingles
Με βάση την επιτυχία του Jazler Show!, πήραµε αυτήν την τεχνολογία και την ενσωµατώσαµε στα Instant
Jingles του Jazler 2.0. Τώρα τα jingles αρχίζουν πιο γρήγορα, κάνουνε cross fade, ο χρήστης µπορεί να έχει
απεριόριστες παλέτες, κάθε κουµπί µπορεί να έχει ένα διαφορετικό χρώµα κ.λ.π.
9) Ενισχυµένη µηχανή αναζήτησης
Ψάχνετε για το αγαπηµένο σας τραγούδι; Τώρα µπορείτε να το βρείτε πολύ γρήγορα στο νέα µηχανή
αναζήτησης του Jazler . Η µηχανή αυτή είναι µεγαλύτερη, βρίσκει τα τραγούδια που θέλετε ακριβώς τη στιγµή
που θα πατήσετε το κουµπί ENTER. Μπορείτε ακόµη και να δείτε τα τραγούδια που ακούστηκαν τα τελευταία X
λεπτά ή ώρες ώστε να µην τα µεταδώσετε ξανά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (αυτά τα τραγούδια έχουν µια
γραµµή πάνω τους και έχουν πίσω τους κόκκινο υπόβαθρο).
10) Όλες οι βάσεις δεδοµένων σε πλήρη οθόνη & µε κουµπί ελαχιστοποίησης.
Επιτέλους ο Jazler έχει κουµπί ελαχιστοποίησης σε όλες τις σηµαντικές οθόνες. Τώρα µπορείτε να
ελαχιστοποιήσετε το πρόγραµµα, να κάνετε άλλες εργασίες και µετά να επιστρέψετε στον Jazler.
11) Προσαρµοσµένα χρώµατα & γραµµατοσειρές
Προσαρµόστε τα χρώµατα του studio ή των άλλων διαλόγων και τις οθόνες σε δευτερόλεπτα! Μπορείτε να
θέσετε οποιοδήποτε χρώµα θέλετε για το υπόβαθρο, προσκήνιο, χρώµα κουµπιών κ.λ.π.
12) Σύστηµα Απαγόρευσης Μετάδοσης Καλλιτέχνη
Κάποτε προσπαθήσαµε να προσθέσουµε ένα Απαγόρευσης Μετάδοσης Καλλιτέχνη αλλά ήταν µια πλήρης
αποτυχία. Αυτό το σύστηµα είναι αξιόπιστο και εγγυάται την επανάληψη καλλιτεχνών στα όρια που θέτετε στις
γενικές ιδιότητες του προγράµµατος. Απλά µην ενθουσιάζεστε και βάζετε µεγάλες τιµές γιατί θα ξεµείνετε από
τραγούδια.
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13) Βελτιωµένη αξιοπιστία αναµετάδοσης
Το σύστηµα αναµετάδοσης χρησιµοποιεί την γραµµή εισόδου οποιασδήποτε κάρτας ήχου εγκατεστηµένη στο
σύστηµά σας. Η αναµετάδοση δεν µπορούσε να λειτουργήσει σωστά σε windows διαφορετικής γλώσσας διότι
δεν µπορούσε να εντοπίσει την γραµµή εισόδου που λεγόταν για παράδειγµα “Lijn In” σε άλλες γλώσσες κ.λ.π.
14) ΠΑΓΩΜΕΝΑ τραγούδια
Τώρα θα είστε σε θέση να έχετε τα τραγούδια στη βάση δεδοµένων του Jazler, αλλά να τα ρυθµίσετε να ΜΗΝ
µεταδίδονται στο Αυτόµατο Πρόγραµµα, µόνο εάν τα καλέσετε χειροκίνητα στο studio, ή σε µία playlist.
15) Πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & Εµφάνιση
Προσθέσαµε έναν νέο πεδίο στη µουσική βάση δεδοµένων όπου µπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες για
ένα τραγούδι, και το επαναφέρετε έπειτα στο studio (πιέστε το κουµπί πληροφορίας και το deck ενός
τραγουδιού)
16) Εισαγωγή απλών playlists
Ο Jazler είναι τώρα ικανός να διαβάσει ένα αρχείο κειµένου µε τα ονόµατα των µουσικών αρχείων και να τα
µετατρέψει σε µία πλήρης playlist του Jazler.
17) ∆ηµοσίευση του τραγουδιού που παίζει στο internet ή αποστολή SMS.
O Jazler µπορεί να κάνει αυτόµατο upload µέσω FTP τον καλλιτέχνη και τίτλο του τραγουδιού που είναι στον
αέρα για να το δηµοσιεύσετε στη web σελίδα σας ή να το στείλετε στην εταιρεία υπηρεσιών SMS Upstream
όπου µπορεί να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία απάντησης µε SMS µε το τραγούδι που παίζει στον αέρα.
Και πολλά περισσότερα...
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Η Μουσική Βάση ∆εδοµένων
Εδώ µπορείτε να εισάγετε και να τροποποιήσετε αρχεία ήχου σας. Αυτή η βάση δεδοµένων αποτελείται από
τραγούδια, jingles, spots και sweepers που θα µεταδίδονται στον αέρα.
Κάθε βάση δεδοµένων περιέχει κάθε αρχείο ήχου και τις ιδιότητές του (παράδειγµα. στη βάση δεδοµένων
τραγουδιού καθορίζετε την κατηγορία ενός τραγουδιού, την υποκατηγορία και τη προτεραιότητα. Μπορείτε
επίσης να ρυθµίσετε σηµεία για θέση Εκκίνησης, Intro και Μίξης).

Υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος για µαζική εισαγωγή των αρχείων ήχου µου;
Ναι! Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Γρήγορη Εύρεση Αρχείων Ήχου που βρίσκετε στην καρτέλα
Βοηθήµατα/Επιλογές του Πίνακα Έλεγχου. Ο οδηγός αυτός είναι ένας «φιλικός ως προς τον χρήστη»
διάλογος, που ρωτάει που βρίσκονται τα αρχεία σας και σε τι κατηγορία να τα προσθέσει. Ένα άλλο
µεγάλο χαρακτηριστικό του είναι ο,τι όταν σέρνετε τα αρχεία ήχου στους διάφορους καταλόγους που
οργανώσατε στο σύστηµά σας, ο Jazler θα παρουσιάσει µόνο αρχεία που είναι νέα, µε τη χρήση της
Γρήγορης Εύρεσης Αρχείων Ήχου. Μπορείτε να τα εισάγετε χρησιµοποιώντας την εντολή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, και έπειτα εύκολα να βρείτε όλα τα νέα αρχεία µουσικής που έχετε προσθέσει
για τροποποίηση των θέσεων que επιλέγοντας την κατηγορία, και απλά κάνοντας click στο
“Ανενεργά τραγούδια, Jingles κ.λ.π.” και τα νέα αρχεία που µόλις προσθέσατε θα εµφανιστούν ώστε
να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά τους. Χρησιµοποιώντας αυτά τα εργαλεία, ο Jazler σας δίνει
µεγάλη δύναµη όταν προσθέτετε ή τροποποιήσετε αρχεία ήχου στην βάση δεδοµένων σας!
Ο οδηγός Γρήγορη Εύρεση Αρχείων Ήχου επίσης εισάγει την ετικέτα ID3 από τα MP3 ώστε να µη
χάσετε χρόνο τροποποιώντας τα ονόµατα και τους τίτλους των τραγουδιών. Έτσι, η εισαγωγή νέων
τραγουδιών, spots, jingles κ.λ.π. στις βάσεις δεδοµένων γίνετε πολύ απλή.
Θέλω να έχω διαφορετικές κατηγορίες από αυτές που έχει ο Jazler εξορισµού. Πώς τις
αλλάζω;
Στον πίνακα ελέγχου, θα δείτε τα τρία εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τις βάσεις δεδοµένων
τραγουδιών, spot και jingle. Κάντε click στο επιθυµητό εικονίδιο και τροποποιήσετε τις κατηγορίες.
∆εν µπορείτε να διαγράψετε µια κατηγορία που χρησιµοποιείται. Έτσι είναι καλύτερο να προστεθούν
οι νέες κατηγορίες σας, να µετατρέψετε τις κατηγορίες στις νέες κατηγορίες χρησιµοποιώντας την
δυνατότητα Μαζική Αλλαγή Κατηγοριών. Μπορείτε έπειτα να διαγράψετε την παλιά µόλις
µετατραπούν οι κατηγορίες σας στη νέα.
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Η Βάση Τραγουδιών
Αυτή είναι η οθόνη όπου προσθέτετε, αλλάζετε και αφαιρείτε τα τραγούδια διαθέσιµα στον Jazler . Αυτή η
βάση δεδοµένων αποτελείται από δύο οθόνες: Η εµφάνιση των τραγουδιών και η ανάλυση τραγουδιού.

Η Εµφάνιση των Τραγουδιών

Στην οθόνη αυτή µπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιµα τραγούδια και τις ιδιότητές τους. Για να εισέλθετε στα
χαρακτηριστικά ενός τραγουδιού, κάντε διπλό-click πάνω του ή κάντε click πάνω του και πιέστε το κουµπί
«Ανάλυση».

Το φίλτρο τραγουδιών
Στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης σας µπορείτε να δείτε µια οµάδα κουµπιών που σας βοηθάει να
βλέπετε µόνο τα τραγούδια που θέλετε. Πάνω-αριστερά υπάρχουν τρία κουµπιά (Εύρεση κατά «Όνοµα»,
«Επώνυµο» & «Τίτλος») και ένα πεδίο κειµένου. Πληκτρολογώντας στο πεδίο κειµένου τα αρχικά γράµµατα
του πεδίου που θέλετε να βρείτε και πιέζοντας το επιθυµητό κουµπί, ο Jazler θα φιλτράρει και θα βρει τα
τραγούδια που ταιριάζουν µε τα κριτήρια.
Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε µε κριτήρια κατηγορίας τραγουδιού, υποκατηγορίας και προτεραιότητας. Απλά
επιλέξτε την επιθυµητή κατηγορία από τα combo boxes και θα έχετε τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Όλα αυτά τα φίλτρα µπορούν επίσης να συνδυαστούν.
π.χ. Θέλω να βρω τα τραγούδια που ο τίτλος τους αρχίζει µε “You are”: Πληκτρολογήστε You are στο
πεδίο κειµένου πιέστε το κουµπί «Τίτλο». Ο Jazler θα επιστρέψει τραγούδια όπως “You are my sunshine”, “You
are not alone” κ.λ.π.
π.χ. Θέλω να βρω τα τραγούδια που περιέχουν τη λέξη "rain" στον τίτλο τους: Πληκτρολογήστε
*rain στο πεδίο κειµένου και πιέστε το κουµπί «Τίτλο». Ο Jazler θα επιστρέψει τραγούδια όπως “Sunshine on a
rainy day”, “When the rain begins to fall”, “It’s raining men” κ.λ.π.
π.χ. Θέλω να βρω όλα τα τραγούδια του George Michael: Πληκτρολογήστε Michael ή Mich στο πεδίο
κειµένου και πιέστε το κουµπί «Επώνυµο».
π.χ. Θέλω να βρω όλα τα τραγούδια της δεκαετίας του '80 του George Michael: Πληκτρολογήστε
Michael ή Mich στο πεδίο κειµένου, επέλεξε Eighties από το combo box υποκατηγορίας και πιέστε το κουµπί
«Επώνυµο».
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Εάν το κουµπί «Όνοµα», «Επώνυµο» & «Τίτλο» είναι πιεσµένο τότε πιέστε το ENTER ή το κουµπί
ΕΥΡΕΣΗ.

Προακρόαση τραγουδιών
Ο Jazler έχει έναν player κάτω από τα φίλτρα. Με αυτόν τον player µπορείτε να κάνετε προακρόαση
τραγουδιών πριν αρχίσετε την ανάλυσή τους. Απλά κάντε click σε ένα τραγούδι και πιέστε το play. Μπορείτε
να πλοηγηθείτε στο τραγούδι µε τη γραµµή κύλισης. Πιέστε το κουµπί «Αυτόµατη προακρόαση» για να αρχίσει
η εκτέλεση του τραγουδιού αµέσως µόλις κάνεις click πάνω του.
Τραγούδια χωρίς θέση µίξης
Με τη πίεση αυτού του κουµπιού, ο Jazler εµφανίζει όλα τα τραγούδια που δεν έχουν χρόνο µίξης. Αυτό
σηµαίνει ο,τι έχετε ξεχάσει να ρυθµίσετε τον χρόνο µίξης και µπορεί να υπάρξει µικρού µήκους παύση στον
αέρα µετά το τέλος του τραγουδιού εάν δεν το διορθώσετε. Πιέστε αυτό το κουµπί ξανά για να
απενεργοποιήσετε αυτήν την εµφάνιση.
Το κουµπί «Εκτύπωση»
Με αυτό το κουµπί µπορείτε να τυπώσετε την εµφάνιση των τραγουδιών που επηρεάζονται από τα combo
boxes. Η εκτύπωση δεν θα επηρεαστεί από το φίλτρο Ονόµατος, το επωνύµου ή τίτλου. Μπορείτε επίσης να
εξαγάγετε τον κατάλογο σε µορφή HTML ή TXT.

Πώς προσθέτω ένα νέο τραγούδι
Απλά πιέστε το κουµπί Πρόσθεση. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλά τραγούδια µαζί, τότε πηγαίνετε
στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουµπί «Τραγούδια» και µετά «Πρόσθεση τραγουδιών»
Μπορώ να εισαγάγω πολλά τραγούδια µαζί;
Ναι! Γρήγορη Εύρεση Αρχείων Ήχου που βρίσκετε στην καρτέλα Βοηθήµατα/Επιλογές του Πίνακα
Έλεγχου. Ο οδηγός αυτός είναι ένας «φιλικός ως προς τον χρήστη» διάλογος, που ρωτάει που
βρίσκονται τα αρχεία σας και σε τι κατηγορία να τα προσθέσει. Μπορεί επίσης να πάρει το όνοµα
αρχείου του τραγουδιού και να το ταξινοµήσει στους επιθυµητούς τοµείς ονόµατος, επωνύµου και
τίτλου.
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Ανάλυση τραγουδιού
Η οθόνη ανάλυσης τραγουδιού is η οθόνη όπου βλέπετε και αλλάζετε τα στοιχεία του τραγουδιού σας.
Αυτή η οθόνη είναι αρκετά απλή. Τα πρώτα έξι πεδία κειµένου είναι εύχρηστα και δεν θα χρειαστείτε
καµία εξήγηση. (Όνοµα, Επώνυµο, Τίτλος, ∆ίσκος... κ.λ.π.)
Ο Κωδικός Αυτοµατισµού
Εδώ εισάγετε τον Κωδικό Αυτοµατισµού του τραγουδιού. Ο κωδικός αυτός µπορεί να δοθεί από κάποιο
άλλο πρόγραµµα που κάνει εξαγωγή λίστας playlist σε µορφή txt. Για περισσότερες πληροφορίες
πηγαίνετε στο θέµα Εισαγωγή από άλλο πρόγραµµα.
Κατηγορία, εναλλακτική κατηγορία και υποκατηγορία.
Εδώ µπορείτε να ρυθµίσετε την κατηγορία και την υποκατηγορία ενός τραγουδιού. Εάν θέλετε να
αλλάξετε την προεπιλεγµένη κατηγορία του Jazler απλά πηγαίνετε στην καρτέλα επιλογής και επιλέξτε
την επιθυµητή κατηγορία βάσης δεδοµένων.

Γιατί υπάρχουν οι εναλλακτικές κατηγορίες;
Αυτό είναι απλό: Ας υποθέσουµε ο,τι έχουµε ένα τραγούδι που έχουµε πει στον Jazler να το
µεταχειριστεί ως pop τραγούδι... αλλά µπορούµε επίσης να πούµε ο,τι αυτό το τραγούδι είναι
και rock επίσης. Τι µπορούµε να κάνουµε; Απλά βάλτε την κατηγορία rock στο combo box
AlternativeCat1 κ.λ.π. Τώρα, κάθε φορά που καλείτε pop ή rock, αυτό το τραγούδι θα
εµφανιστεί ή θα επιλεχτεί στο αυτόµατο πρόγραµµα.
Προτεραιότητα
Η προτεραιότητα χρησιµοποιείται από τον Αυτόµατο Επιλογέα Μουσικού Προγράµµατος του Jazler.
Αυτή είναι η ρύθµιση για το πόσο συχνά θέλετε να µεταδίδεται αυτό το τραγούδι στον Jazler. Ένα
τραγούδι που έχει προτεραιότητα 1 µεταδίδεται 4 φορές συχνότερα από ένα τραγούδι που έχει
προτεραιότητα 4. Έτσι εάν θέλετε ένα τραγούδι να χαθεί µεταξύ άλλων τραγουδιών, βάλτε το στην
προτεραιότητα 9.
Θυµηθείτε: Μην βάζετε πολλά τραγούδια σε υψηλή προτεραιότητα επειδή θα επαναλαµβάνονται
ενοχλητικά συχνά.
Η επιλογή «Ενεργοποιηµένο»
Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας το τραγούδι. Εάν δεν είναι ενεργοποιηµένο, δεν
µπορείτε να το δείτε ή να το µεταδώσετε στο studio, µόνο στη βάση δεδοµένων.
Τροποποιώντας τις παραµέτρους των τραγουδιών(Θέση Εκκίνησης, Intro & Μίξης)
Η τροποποίηση αυτών των παραµέτρων είναι σχεδόν ίδια όπως το τµήµα των jingle και των spot, γι’
αυτόν τον λόγο δηµιουργήσαµε το ίδιο θέµα για όλα. Μπορείτε να πάτε στο θέµα “Τροποποίηση ενός
µουσικού track” και να µάθετε πως να τροποποιήσετε το τραγούδι .
Τελειώνοντας την καταχώρισή σας
Όταν θέλετε να τελειώσετε τις καταχωρίσεις σας, πρέπει να πιέσετε το ok κάτω δεξιά της οθόνης. Εάν
ξεχάσατε να καταχωρήσετε δεδοµένα, θα ενηµερωθείτε στο πάνω αριστερό µέρος της οθόνης.

ΠΟΥ είναι τα παράθυρα µηνυµάτων RDS;
Από την έκδοση 2 και µετά, ο Jazler παίρνει τα ονόµατα των τραγουδιών αυτόµατα από το
όνοµα, επώνυµο και τίτλο που έχετε εισάγει στα τραγούδια.
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Η Βάση Spots & ∆ιαφηµίσεων
Αυτή είναι η βάση δεδοµένων όπου µπορείτε να προσθέσετε, τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα spot που είναι
προγραµµατισµένα να µεταδίδονται σε προκαθορισµένες ώρες και µέρες. Η δοµή της πρώτης οθόνης είναι
σχεδόν ίδια µε την οθόνη Βάσης Τραγουδιών. Στο αριστερά σας, θα δείτε τα φίλτρα που µπορείτε να θέσετε σε
λειτουργία για να δείτε συγκεκριµένα spot (Όνοµα, Επώνυµο, Τίτλο, Κατηγορίες κ.λ.π.)
Προακρόαση των spot
Ο Jazler έχει έναν player κάτω από τα φίλτρα. Μ’ αυτόν τον player µπορείτε να κάνετε προακρόαση των spot
πριν προχωρήσετε στην ανάλυσή τους. Απλά κάντε click σε ένα spot και πιέστε Play. Μπορείτε να πλοηγηθείτε
στο spot µε την µπάρα κύλισης. Πιέστε το κουµπί «Αυτόµατη Προακρόαση» για να αρχίζει η εκτέλεση του
µόλις κάνετε click πάνω του.

Πώς προσθέτω ένα νέο spot;
Απλά πιέστε το κουµπί «Πρόσθεση». Όταν προσθέτετε ένα spot, θα µεταβείτε στην οθόνη ανάλυσης
spot (περιγράφεται παρακάτω).

Οθόνη ανάλυσης Spot
Η οθόνη ανάλυσης spot είναι η οθόνη όπου µπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τα δεδοµένα των spot σας.
Όνοµα & Επώνυµο: Εισάγετε το όνοµα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το spot (µπορείτε να βάλετε "" σε περίπτωση που δεν θέλετε να εισάγετε όνοµα στον τοµέα αυτό.
Προσθήκη ∆ιαφ. Εταιρίας: Επιλέξτε την Προσθήκη επιχείρησης του spot. Εάν δεν υπάρχει καµία επιχείρηση
τότε επιλέξτε µία προκαθορισµένη. Για να τροποποιήσετε την λίστα µε τις εταιρείες, πηγαίνετε στο τµήµα
spots στον πίνακα ελέγχου του Jazler και πατήστε το κουµπί «Κατηγορίες Spots»
Τίτλος: Εδώ εισάγεται τον τίτλο του spot
Όνοµα αρχείου: Εδώ εισάγεται το όνοµα αρχείου του spot (πιέζοντας το κουµπί Εύρεση)
Κατηγορία: Εδώ εισάγετε την κατηγορία που ανήκει το spot. Αυτό είναι προαιρετικό, δεν θα εµφανιστεί εάν
προσπαθήσετε να το εισάγετε χειροκίνητα στη λίστα.
Προτεραιότητα: Εδώ δηλώνετε τη θέση του spot στα πακέτα διαφηµίσεων. Εάν θέλετε αυτό το spot να
µεταδίδεται πριν από τα άλλα spot, πρέπει να το θέσετε σε µεγαλύτερο επίπεδο προτεραιότητας από άλλα. Εάν
θέλετε αυτό το spot να µεταδίδεται µαζί µε άλλα spot, τότε το θέτετε στην ίδια προτεραιότητα, ή εάν το θέλετε
να µεταδοθεί τελευταίο, το θέτετε στη τελευταία προτεραιότητα. Τα spot µε το ίδιο επίπεδο προτεραιότητας θα
µεταδοθούν κατά αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να έχετε όσα επίπεδα προτεραιότητας θέλετε µε την προσθήκη
και την αφαίρεση τους στην καρτέλα «Κατηγορίες Spots».
Έναρξη & λήξη: Εδώ εισάγετε την ηµεροµηνία και την ώρα που θα αρχίσει και θα τελειώσει η µετάδοση του
spot. Πιέζοντας το µικρό κουµπί δίπλα στο πεδίο κειµένου (...) θα εµφανιστεί ένας διάλογος όπου πρώτα θα
εισάγεται την ώρα και µετά την επιθυµητή ηµεροµηνία. Για την ευκολία σας, προσθέσαµε επίσης ένα κουµπί
«Σήµερα», «Σε ένα µήνα» και «Ποτέ».
Κείµενο RDS: Εδώ εισάγεται το µήνυµα RDS που θα µεταδίδεται όταν το Spot θα βρίσκεται στον αέρα.
∆ιακοπή Ροής (να ξεκινήσει αµέσως): Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τα πακέτα διαφηµίσεων
που ανήκει το spot αυτό δεν θα περιµένουν να τελειώσει το τραγούδι (στο Αυτόµατο Πρόγραµµα) αλλά
αντίθετα θα διακοπούνε για να αρχίσουν αµέσως οι διαφηµίσεις.
Ώρες Μετάδοσης
Πιέζοντας το κουµπί αυτό, θα µεταφερθείτε σε µία άλλη οθόνη όπου θα εισάγετε τις ώρες και τις µέρες που θα
µεταδίδεται το spot. Στην οθόνη χρονοδιάγραµµα των spot & διαφηµίσεων
Τροποποίηση του Μουσικού Track
Η τροποποίηση του µουσικού track είναι παρόµοια της τροποποίησης των τραγουδιών και των jingle. ∆είτε
πως να τροποποιήσετε ένα µουσικό track στην ενότητα Τροποποίηση ενός µουσικού track.
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Χρονοδιάγραµµα spot & διαφηµίσεων
(Ώρες Μετάδοσης)

Επιλογή Ηµερών
Επιλέξτε τις ηµέρες που θέλετε να µεταδοθεί αυτό το ραδιοφωνικά spot
Πως να προσθέσετε ή να διαγράψετε µία ώρα
Σε αυτήν την οθόνη, µπορείτε να δείτε µια µεγάλη µαύρη λίστα όπου υπάρχουν οι ώρες αναµετάδοσης. Κάτω
από αυτή τη λίστα, θα βρείτε ένα µικρό µαύρο πεδίο κειµένου. Εδώ εισάγετε τις ώρες. Απλά πληκτρολογήστε
την ώρα και πιέστε το enter ή το κουµπί Πρόσθεση. Για να διαγράψετε κάποια ώρα, απλά κάντε click πάνω
της και πιέστε το κουµπί Αφαίρεση.
Προεπιλογές
Έχουµε φτιάξει 5 προεπιλογές για µεγαλύτερη ευκολία σε περίπτωση που θέλετε να µεταδώσετε ένα spot κάθε
ώρα ή κάθε µισή ώρα. Απλά πιέστε µία από τις προεπιλογές που θέλετε και οι υπάρχουσες ώρες θα
αντικατασταθούν µε τις προεπιλογές.
Χρεώσεις
Χρέωση ανα sec: Πληκτρολογήστε τη χρέωση που έχετε ανά δευτερόλεπτο. Ο Jazler θα πάρει αυτήν την
χρέωση και θα το πολλαπλασιάσει µε τα δευτερόλεπτα και τις ραδιοφωνικές µεταδόσεις του spot.
Spot: Πληκτρολογήστε εδώ τη χρέωση εάν χρεώνετε ανά spot.
Μεταδόσεις: Ο Jazler γεµίζει αυτό το πεδίο µε τον αριθµό των µεταδόσεων του spot µεταξύ των ηµερών
αρχής & τέλους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα χαρακτηριστικά θα αφαιρεθούν σε επόµενες εκδώσεις του Jazler . Η οµάδα του
Jazler αποφάσισε να µην υπάρχουν λογιστικές δυνατότητες στο πρόγραµµα.
Εµφάνιση ∆ιαφηµιστικών Πακέτων
Combo box Ηµέρας: Επιλέξτε µια συγκεκριµένη ηµέρα της εβδοµάδας για να δείτε τι spot θα µεταδοθεί στο
διαφηµιστικό πακέτο.
Combo box Ηµεροµηνίας: Επιλέξτε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία για να δείτε τι spot θα µεταδοθεί στο
διαφηµιστικό πακέτο.
Εµφάνιση διαφηµίσεων: Απλά πιέστε στη επιθυµητή ώρα στη λίστα ωρών ή πηγαίνετε µπροστά ή πίσω
µεταξύ των πακέτων διαφηµίσεων µε τα πάνω & κάτω κουµπιά δίπλα στη λίστα διαφηµιστικών πακέτων.

Μπορώ να προγραµµατίσω το spot να µεταδίδεται διαφορετικές ώρες κάθε ηµέρα;
Και ναί και όχι... Μπορείτε µόνο να αποεπιλέξετε τις µέρες που δεν θέλετε να µεταδίδεται το spot και
να δηµιουργήσετε µία νέα καρτέλα µε τις διαφορετικές ώρες επιλεγµένες στις αποεπιλεγµένες µέρες
στη πρώτη καρτέλα. Για το λόγο αυτό έχουµε προσθέσει το κουµπί copy που δηµιουργεί αντίγραφο
της διαφήµισης για να µπορείτε να τη προγραµµατίζετε για διαφορετικές µέρες. Σε επόµενες εκδόσεις
θα υπάρχει η δυνατότητα να έχετε διαφορετικές ώρες και προτεραιότητες για κάθε ηµέρα.
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Η Βάση Jingles
Σ’ αυτή την οθόνη προσθέτετε, αλλάζετε και αφαιρείτε τα jingles που είναι διαθέσιµα στον Jazler . Η βάση
δεδοµένων αποτελείται από 3 οθόνες: Η εµφάνιση των jingles, η ανάλυση των jingles και το χρονοδιάγραµµα
των jingle.
Πότε µεταδίδονται αυτά τα jingles;
Μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα jingles στη Ζωντανή Εκποµπή ή να ρυθµίσετε τον Jazler να τα επιλέγει
αυτόµατα στο Αυτόµατο Πρόγραµµα. Τα jingles αποτελούνται από ζώνες ώρας (10:00-10:59, 11:00-11:59
κ.λ.π.). Έτσι εάν εισάγετε την ζώνη ώρας 11:00 στις Ώρες Μετάδοσης, θα µεταδοθούν τυχαία µεταξύ 11:00
και 11:59.

Η εµφάνιση των jingles

Σ’ αυτή την οθόνη µπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιµα jingles και τις ιδιότητές τους. Για να δείτε τις ιδιότητες
ενός jingle, κάντε διπλό click πάνω του ή απλό click και µετά click στο κουµπί «Ανάλυση».
Το φίλτρο των jingles
Το φίλτρο σας βοηθάει να βρείτε συγκεκριµένα jingles εάν είναι δύσκολο να τα βρείτε διαφορετικά. Το φίλτρο
λειτουργεί σχεδόν όπως το φίλτρο των τραγουδιών και των spot.
Προακρόαση των jingles
Ο Jazler έχει έναν player κάτω από τα φίλτρα. Με αυτόν τον player µπορείτε να κάνετε προακρόαση των
jingles πριν αρχίσετε την ανάλυσή τους. Απλά κάντε click σε ένα jingle και πιέστε το play. Μπορείτε να
πλοηγηθείτε στο jingle µε την µπάρα κύλισης. Πιέστε το κουµπί «Αυτόµατη Προακρόαση» για να αρχίσει η
εκτέλεση ακριβώς µόλις κάνετε click πάνω του.
Πως να προσθέσω ένα νέο jingle
Απλά πιέστε το κουµπί Πρόσθεση. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλά jingles µαζί, τότε πηγαίνετε στον οδηγό
Γρήγορης Εύρεσης Αρχείων Ήχου που βρίσκετε στην καρτέλα Βοηθήµατα/Επιλογές του Πίνακα Έλεγχου. Όταν
προσθέσετε ένα jingle, θα µεταβείτε στη οθόνη ανάλυσης jingle (περιγράφετε παρακάτω).

Οθόνη Ανάλυσης jingle
Εδώ τροποποιείτε τα jingles.
Όνοµα: Πληκτρολογήστε το όνοµα του παραγωγού ή του εκφωνητή. Πληκτρολογήστε ‘-‘ εάν θέλετε να το
αφήσετε κενό.
Τίτλος: Πληκτρολογήστε τον τίτλο του jingle.
Κατηγορία: Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει αυτό το jingle. Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες ή
διαφορετικές κατηγορίες, πηγαίνετε στην οθόνη Jingles στη στον πίνακα ελέγχου του Jazler και πατήστε το
κουµπί «Κατηγορίες”.
Ώρες Μετάδοσης: Πιέζοντας αυτό το κουµπί, θα µεταβείτε στην οθόνη χρονοδιάγραµµα των Jingles, όπου
ρυθµίζετε τις ηµέρες και τις ώρες που θα επιλέγεται το Jingle αυτό στο Αυτόµατο Πρόγραµµα. ∆ιαβάστε
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ πώς λειτουργεί το χρονοδιάγραµµα γ
Αρχείο: Πληκτρολογήστε το όνοµα αρχείου του jingle επιλέγοντας το κουµπί «εύρεση».

Τροποποίηση ηχου του Jingle (θέση εκκίνησης και µίξης)
∆είτε πως να τροποποιήσετε ένα Jingle στην ενότητα Τροποποίηση ενός µουσικού track.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα jingles δεν έχουν την επιλογή Γρήγορο Fade Out.
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Χρονοδιάγραµµα των Jingles
(Ώρες Μετάδοσης)

Σ’ αυτήν την οθόνη προγραµµατίζετε τις ζώνες ώρας που θα επιλέγονται αυτόµατα τα jingle στο
Αυτόµατο Πρόγραµµα. Ο Jazler επιλέγει αυτόµατα τα jingles, αλλά δεν θα επιλέξει jingles που έχουν
ρυθµιστεί να µην µεταδοθούν σε µία συγκεκριµένη ζώνη ώρας ή µέρας.
Όταν εισάγετε την ζώνη ώρας ‘11:00’, ο Jazler υποθέτει ο,τι µπορεί να το επιλέξει µεταξύ 11:00 και
11:59.
•
•

•
•

Επιλογή των ηµερών
Αυτό είναι απλό. Απλά επιλέξτε τις ηµέρες που θέλετε να µεταδοθεί αυτό το jingle.
Προσθέστε µία ζώνη ώρας
Όπως µπορείτε να δείτε, υπάρχει µία µεγάλη µαύρη λίστα και ένα µικρό πεδίο κειµένου από
κάτω της. Πληκτρολογήστε την ζώνη ώρας που θέλετε και πιέστε το Enter ή το κουµπί
«Πρόσθεση». Μπορείτε να εισαγάγετε µόνο ‘αρχικές ώρες’, όπως 11:00, 17:00 κ.λ.π.
π.χ. Θέλω να µεταδίδεται αυτό το jingle εργάσιµες µέρες µεταξύ 17:00 και 18:59: Εισάγετε
17:00 και 18:00 στη λίστα και αποεπιλέξτε την Κυριακή και την ∆ευτέρα. Αφήστε όλες τις
άλλες ηµέρες επιλεγµένες.
Αφαιρέστε µια ζώνη ώρας
Κάντε Click στην επιθυµητή ζώνη ώρας και πιέστε «Αφαίρεση».
Προεπιλογές
Προσθέσαµε µερικές προεπιλογές ώστε να µην βαρεθείτε εισάγοντας ζώνες ώρας. Υπάρχει
επίσης ένα κουµπί «όλη µέρα» εάν θέλετε να µεταδίδεται αυτό το jingle όλη µέρα.
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Τα Sweepers & Η Βάση ∆εδοµένων των Εικονικών
Εκφωνητών
Κατηγορίες Sweeper
Υπάρχουν δύο κατηγορίες sweeper. Τα sweepers που µεταδίδονται σε µία συγκεκριµένη µουσική κατηγορία
και τα sweepers που µεταδίδονται σε συγκεκριµένα τραγούδια.
Ανα κατηγορία τραγουδιών
Εισάγοντας ένα sweeper σε αυτή τη κατηγορία το επιτρέπει να µεταδίδεται µόνο σε συγκεκριµένες κατηγορίες
τραγουδιού (π.χ. µετέδωσε αυτό το sweeper µόνο µε Rock τραγούδια δεκαετίας του '80)
Για συγκεκριµένο τραγούδι
Εισάγοντας ένα sweeper σε αυτή τη κατηγορία το επιτρέπει να µεταδίδεται µόνο σε συγκεκριµένα τραγούδια.
(όπως παρουσιάσεις τραγουδιών)
Επιλέξτε την επιθυµητή κατηγορία και προσθέστε ή αφαιρέστε το sweeper που θέλετε.

Τι είναι τα sweepers του Jazler;
Τα sweepers του Jazler είναι µία ξεχωριστή δυνατότητα που επιτρέπει στον Jazler να µεταδώσει ένα
jingle (χωρίς µουσική υπόκρουση) επάνω σε ένα τραγούδι. (την ίδια στιγµή)
Πώς µεταδίδει τα sweepers ο Jazler;
Ο Jazler µεταδίδει τα sweepers σε τραγούδια που έχουν χρόνο Intro. Αφαιρεί τη διάρκεια του
sweeper από τη θέση Intro και αναλαµβάνει να τελειώσει το sweeper ακριβώς όταν τελειώσει και το
Intro. Αυτό σηµαίνει ο,τι το sweeper θα τελειώσει ακριβώς όταν αρχίσει ο τραγουδιστής να
τραγουδάει ή όταν ξεκινήσει το σηµαντικό µέρος του τραγουδιού, κάνοντας µία θεαµατική συνέχεια!
Ο Jazler µεταδίδει τα sweepers στην ίδια ένταση του τραγουδιού;
Εξαρτάται από τις ρυθµίσεις σας. Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του τραγουδιού καθώς µεταδίδει
το sweeper από το τµήµα Γενικών Ρυθµίσεων στην καρτέλα Βοηθήµατα/Επιλογές του Πίνακα
Ελέγχου. Αν ρυθµίζετε µια µικρότερη ένταση στο τραγούδι, ο Jazler θα ελαττώσει σιγά σιγά την
ένταση και θα την αυξήσει οµαλά όταν σταµατήσει το sweeper. ∆εν µπορείτε να ακούσετε το εφέ
αυξοµείωσης της έντασης στην προακρόαση. Μόνο στο studio.
Πότε ο Jazler µεταδίδει ένα sweeper;
Στο Αυτόµατο Πρόγραµµα: Από την οθόνη Ροή Μουσικής και jingles του Πίνακα Ελέγχου
µπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά θα µεταδίδονται τα sweepers επάνω στο τραγούδι.
Στην Ζωντανή Εκποµπή: Πηγαίνετε στην οθόνη studio, κάντε click σε ένα deck και πιέστε Αλλαγή,
Εισχώρηση ή Πρόσθεση. Όταν εµφανιστεί η λίστα τραγουδιών, επιλέξτε ένα τραγούδι και πιέστε το
κουµπί Καταχώρηση µε Sweeper.
Και στα δύο Προγράµµατα, ο Jazler θα επιλέξει αυτόµατα µεταξύ των δύο κατηγοριών sweeper
για να επιλέξει ένα sweeper.

© 2003 – AMFM Software – All Rights Reserved

Jazler Radio Automation v2.1
Εγχειρίδιο χρήσης

15

Sweepers ανα κατηγορία τραγουδιών

Κάνοντας click στο κουµπί πρόσθεση θα µεταβείτε σε αυτήν την οθόνη.
Τίτλος Sweeper: Εισάγετε τον τίτλο του sweeper. Εάν αυτό είναι ένα Voice track, απλά κάντε click στο
κουµπί «Παρουσίαση» για να εισάγετε τον τίτλο Voice Track στο πεδίο κειµένου.
Παραγωγός: Εισάγετε εδώ το όνοµα του εκφωνητή ή του παραγωγού
Αρχείο: Εισάγετε εδώ το όνοµα αρχείου του sweeper.
Κατηγορία & Υποκατηγορία: Επιλέξτε εδώ τις κατηγορίες & τις υποκατηγορίες των τραγουδιών που θα
µεταδώσει αυτό το sweeper.
Τροποποίηση του sweeper
Η τροποποίηση ενός sweeper είναι σχεδόν ίδια µε την τροποποίηση ενός τραγουδιού ή jingle. Πηγαίνετε στο
θέµα Τροποποίηση ενός µουσικού track για να δείτε πως να αλλάξετε τη θέση εκκίνησης και µίξης.
Πιέστε το κουµπί ∆οκιµή για να δείτε εάν το sweeper έχει εισαχθεί επιτυχώς στη βάση δεδοµένων. Ο Jazler θα
επιλέξει ένα τυχαίο τραγούδι από τη βάση δεδοµένων (µε βάση τα κριτήρια εισαγάγατε) και θα κάνει µία
προακρόαση του sweeper χρησιµοποιώντας το τυχαίο τραγούδι. Εάν είστε ικανοποιηµένοι, πιέστε το ok για να
επιστρέψετε στη βάση δεδοµένων.

Sweepers για συγκεκριµένο τραγούδι

Κάνοντας click στο κουµπί πρόσθεση θα µεταβείτε σε αυτήν την οθόνη.
Τίτλος Sweeper: Εισάγετε τον τίτλο του sweeper. Εάν αυτό είναι ένα Voice track, απλά κάντε click στο
κουµπί «Παρουσίαση» για να εισάγετε τον τίτλο Voice Track στο πεδίο κειµένου.
Παραγωγός: Εισάγετε εδώ το όνοµα του εκφωνητή ή του παραγωγού
Αρχείο: Εισάγετε εδώ το όνοµα αρχείου του sweeper.

Κουµπί επιλογής τραγουδιού
Πιέστε αυτό το κουµπί για να διαλέξετε το τραγούδι που θα µιξαριστεί µε το sweeper. Το sweeper θα
µεταδίδεται µόνο µε αυτό το τραγούδι.
Θα δείτε µία οθόνη µε τη λίστα των τραγουδιών. Μπορείτε εύκολα να βρείτε ένα τραγούδι από τον τίτλο του,
µε το φίλτρο παρακάτω. Κάντε διπλό click στο τραγούδι και θα εισαχθεί.
Τροποποίηση του sweeper
Η τροποποίηση ενός sweeper είναι σχεδόν ίδια µε την τροποποίηση ενός τραγουδιού ή jingle. Πηγαίνετε στο
θέµα Τροποποίηση ενός µουσικού track για να δείτε πως να αλλάξετε τη θέση εκκίνησης και µίξης.
Πιέστε το κουµπί ∆οκιµή για να δείτε εάν το sweeper έχει εισαχθεί επιτυχώς στη βάση δεδοµένων. Ο Jazler θα
επιλέξει ένα τυχαίο τραγούδι από τη βάση δεδοµένων (µε βάση τα κριτήρια εισαγάγατε) και θα κάνει µία
προακρόαση του sweeper χρησιµοποιώντας το τυχαίο τραγούδι. Εάν είστε ικανοποιηµένοι, Εάν είστε
ικανοποιηµένοι, πιέστε το ok για να επιστρέψετε στη βάση δεδοµένων.
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Τροποποίηση ενός µουσικού track
Η τροποποίηση ενός µουσικού track είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό για τη µουσική, τα jingles και τα
spot.
∆ιαφορές µεταξύ των οθονών τροποποίησης
Τα Jingles δεν έχουν την επιλογή «Γρήγορο Fade Out»
Τα πακέτα των Spot & Μουσικής δεν έχουν τα κουµπιά «Θέσης Intro».
Τα Spot έχουν µία ακόµα επιλογή, την επιλογή «Αρχείο Μεταβαλλόµενου χρόνου» (περιγράφεται
παρακάτω).
Σηµειώνοντας τη θέση Εκκίνησης, Intro & Μίξης ενός track.
Κάθε τµήµα αποτελείται από τέσσερα κουµπιά. Ένα µεγάλο κουµπί µε τα δευτερόλεπτα να εµφανίζονται
πάνω του, δύο µικρά κουµπιά Πίσω & Μπροστά και το µεγάλο κουµπί Preview. Τώρα θα µάθουµε πως
λειτουργεί το τµήµα «Θέσης Εκκίνησης». Το ίδιο ισχύει και στο τµήµα Intro και Μίξης.
Σηµειώνοντας το χρόνο που θέλετε
Καθώς το πρόγραµµα µεταδίδει ήδη το track, µπορείτε να πιέσετε το µεγάλο κουµπί µε τα δευτερόλεπτα
πάνω του. Αυτό θα αποθηκεύσει τον επιθυµητό χρόνο στο σηµείο ακριβώς που το πατήσατε. Εάν
αργήσατε ή πιέσατε το κουµπί νωρίτερα, µπορείτε να πάτε τον χρόνο πίσω και µπροστά κατά 0.05
δευτερόλεπτα µε τα δύο µικρά κουµπιά κάτω από το κουµπί σηµείωσης. Εάν θέλετε να κάνετε µια
προακρόαση ξανά, απλά πατήστε πάλι το κουµπί Preview.
Το τµήµα Θέσης Intro
Σηµειώνοντας τον χρόνο Εισαγωγής, έχετε πολλές δυνατότητες:
1) Καταρχάς ο DJ ξέρει (και δεν πρέπει να µαντέψει) πότε αρχίζει να τραγουδάει ο καλλιτέχνης, έτσι
ξέρει µέχρι πότε να µιλάει στον αέρα.
2) Ο Jazler υπολογίζει τους σωστούς χρόνους και µεταδίδει τα sweepers ακριβώς πριν αρχίσει να
τραγουδάει ο τραγουδιστής ή αρχίζει το κεντρικό µέρος του τραγουδιού (εξαρτάται από το τι σηµαίνει
για εσάς ο Χρόνος Intro ενός τραγουδιού...)
Το τµήµα Θέσης Μίξης
Ο χρόνος µίξης είναι ο χρόνος που θα αρχίσει να µεταδίδει το επόµενο τραγούδι. Συνήθως τοποθετούµε
τη θέση µίξης στο τέλος του τραγουδιού, µισό δευτερόλεπτο πριν το τελευταίο εξαφανιστεί ο ήχος,
ώστε τα τραγούδια να µιξαριστούν µεταξύ τους
Η επιλογή «Γρήγορο Fade Out»
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν το τραγούδι έχει πολύ αργό fade-out. Αυτή η επιλογή θα κάνει ένα
πιο γρήγορο fade out στη Θέση Μίξης και το τραγούδι θα σταµατήσει να ακούγεται. Η ρύθµιση αυτή
γενικότερα κάνει fade out στο αρχείο ήχου εκεί που έχετε ορίσει ώς θέση µίξης.
Spots - Αρχείο Μεταβαλόµενου χρόνου
Ας πούµε οτι έχετε ένα αρχείο που αλλάζετε συχνά (π.χ. ∆ελτίο ειδήσεων). Είναι το ίδιο αρχείο, µε τη
διαφορά ο,τι κάθε ώρα το ανανεώνετε µε νέο δελτίο. Μ’ αυτή την επιλογή δεν χρειάζεται να αλλάζετε
τη θέση µίξης µετά από κάθε ανανέωση του αρχείου. Η Θέση Μίξης είναι πάντα µισό δευτερόλεπτο πριν
το τέλος του αρχείου.
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Ο Πίνακας Ελέγχου
Ο Πίνακας Ελέγχου είναι το κεντρικό µέρος των ρυθµίσεων του Jazler. Εδώ αποκτάτε πρόσβαση σε
όλες τις βάσεις δεδοµένων, τις επιλογές, τα εργαλεία, βγαίνετε από το πρόγραµµα, αλλάζετε χρήστες
και βλέπετε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση αναµετάδοσης.

Περιγραφή του Πίνακα Ελέγχου
Γενικά
Η καρτέλα αυτή αποτελείται από όλες τις βάσεις δεδοµένων και τα εργαλεία του Jazler. Πιέστε στην
επιθυµητή καρτέλα για να δείτε τις επιλογές.
Τραγούδια
Προσθέστε και Αφαιρέστε τραγούδια από την βάση δεδοµένων του Jazler, Προσθέστε και Αφαιρέστε
µουσικές κατηγορίες Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας από µία σε άλλη, επιβεβαιώστε αν όλα τα αρχεία
τραγουδιών σας είναι στη σωστή θέση στο σκληρό δίσκο.
Spots
Προσθέστε και Αφαιρέστε διαφηµίσεις και ραδιοφωνικά spots και αλλάξτε τις κατηγορίες τους. Μπορείτε
επίσης να εκτυπώσετε τα χρονοδιαγράµµατά τους ή την ανάλυση ενός συγκεκριµένου spot.
Jingles - Sweepers
Προσθέστε, Τροποποιήστε και Αφαιρέστε Sweepers και Jingles. Τροποποιήστε την κατηγορία τους και
προγραµµατίστε τα.
Αυτόµατο Πρόγραµµα
Εδώ βρίσκονται όλες οι βάσεις δεδοµένων και οι ρυθµίσεις για το Αυτόµατο Πρόγραµµα. (Μουσικά
Πακέτα, Ροή, Playlists, ∆οµή Αυτόµατου Προγράµµατος κ.λ.π.)
Βοηθήµατα / Επιλογές
Ρυθµίστε διάφορες επιλογές, Αλλάξτε γλώσσα, κάρτες ήχου, επιλογές αναµετάδοσης, backups,
επαναφορά του προγράµµατος κ.λ.π.
Στα αριστερά σας
Αποµακρυσµένοι Σταθµοί
Εάν χρησιµοποιείτε το σύστηµα ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ο υπολογιστής σας δεν είναι στο studio,
µπορείτε να συνδεθείτε µε το studio κάνοντας click στον επιθυµητό υπολογιστή κάτω από την
καταχώριση «Αυτός ο υπολογιστής». Με τη σύνδεση µε τον κεντρικό υπολογιστή, µπορείτε να
τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία από έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή. Εάν συνδέεστε µε έναν
∆ιακοµιστή από άλλο ∆ιακοµιστή Jazler (studio) µπορείτε να έχετε ένα εικονικό αντίγραφο ενός
σταθµού σε άλλο υπολογιστή.
Σηµείωση: Εάν δεν υπάρχει τίποτα κάτω από τις καταχωρίσεις «Αυτός ο υπολογιστής», αυτό σηµαίνει
ο,τι δεν προσθέσατε τον ∆ιακοµιστή στον κατάλογο. Μπορείτε να προσθέσετε τον σταθµό από την
καρτέλα ∆ιαθέσιµοι Σταθµοί, στην οθόνη Γενικών Ρυθµίσεων
Κουµπιά Log In & Log Out
Μ’ αυτά τα κουµπιά µπορείτε να εισέλθετε και να εξέλθετε σαν χρήστης. Αυτά τα κουµπιά λειτουργούν
µόνο αν ο Jazler λειτουργεί σε περιβάλλον ασφαλείας. Αυτό πραγµατοποιείται στην οθόνη Ασφάλεια και
Χρήστες. Αν ο Jazler λειτουργεί σε περιβάλλον ασφαλείας, µόνο χρήστες µε δικαιώµατα µπορούν να
έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων και στις επιλογές.
Το κουµπί studio
Αυτό είναι ένα µεγάλο κουµπί που εµφανίζετε µόνο στον Πίνακα Ελέγχου του studio. Κάντε click σ’
αυτό το κουµπί για να µεταβείτε στο studio.
Το κουµπί έξοδος
Κάντε click σ’ αυτό το κουµπί για να βγείτε απ’ το πρόγραµµα. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αυτή
σας την ενέργεια.
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Εργαλεία

Το εργαλείο Γρήγορης Εύρεσης Αρχείου Ήχου
ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΗΧΟΥ

Το εργαλείο Γρήγορης Εύρεσης Αρχείου Ήχου είναι ένας εύχρηστος οδηγός που σε βοηθάει στη µαζική
εισαγωγή αρχείων ήχου.
Βήµα 1 - Καθορίστε τη βάση δεδοµένων
Το πρώτο βήµα είναι να αποφασίσετε σε ποια βάση δεδοµένων θέλετε να προσθέσετε τα καινούρια αρχεία
ήχου. Κάντε click στην βάση δεδοµένων και κάντε click στο κουµπί “Συνέχεια >>”.
Βήµα 2 - Καθορίστε τον κατάλογο
Σε αυτό το βήµα, καθορίζετε τον κατάλογο όπου είναι τα αρχεία ήχου. Το εργαλείο ∆ΕΝ ψάχνει στους
υποκαταλόγους. Μετά την επιλογή του φακέλου, κάντε click στο κουµπί “Συνέχεια >>”.
Βήµα 3 – Κάντε προακρόαση και επιλέξτε τα αρχεία
Ο Jazler θα σας εµφανίσει µια λίστα µε τα αρχεία ήχου που βρέθηκαν σ’ αυτό τον κατάλογο µε ένα checkbox
που προστέθηκε για να µπορέσετε να επιλέξετε τα επιθυµητά αρχεία. Επίσης προσθέσαµε ένα κουµπί Επιλογή
Όλων και Απεπιλογή Όλων. Κάνοντας click σε ένα αρχείο, µπορείτε να το κάνετε προακρόαση στο media
player.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Jazler δεν θα εµφανίσει τα αρχεία που έχετε ήδη εισάγει στη βάση δεδοµένων. Γιατί άλλωστε
να εισάγετε ένα αρχείο δυο φορές;
Βήµα 4 - Καθορίστε τις κατηγορίες (ισχύει µόνο για τα Τραγούδια & τα Sweepers)

Τραγούδια: Σε αυτόν τον διάλογο, εισάγετε την κατηγορία και την υποκατηγορία όπου ανήκουν τα
νέα αρχεία σας. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την προτεραιότητά τους.
Πάρε όνοµα καλλιτέχνη και τίτλο από το ID3 (αν υπάρχει).
Αυτή η επιλογή εισάγει την ετικέτα ID3 από τα mp3 και τοποθετεί τα κατάλληλα δεδοµένα σε κάθε
πεδίο τους.
Πάρε στοιχεία του Jazler (Θέσεις µίξης, κατηγορίες κ.λ.π.) αν υπάρχουν.
Εάν τα τραγούδια που εισάγατε είναι από άλλη έκδοση του Jazler (2.0) και είχατε τις ID3 ετικέτες
αναβαθµισµένες, τότε µπορείτε επίσης να εισάγετε όλες τις υπόλοιπες λεπτοµέρειες των τραγουδιών,
όπως θέσεις que, πληροφορίες, κατηγορίες, προτεραιότητες κ.λ.π.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Jazler βρει ένα τραγούδι µε ετικέτα ειδικής πληροφορίας Jazler, όλες οι
υπόλοιπες ετικέτες δεν θα εισαχθούν.
Πάρε το Genre από το ID3 και βάλε το στην κατηγορία.
Εξάγει το Genre και το τοποθετεί στο πεδίο κατηγορίας. Εάν δεν υπάρχει κατηγορία µε αυτή που
ορίζει το Genre, ο Jazler δηµιουργεί µία νέα µε το ίδιο όνοµα.
Πάρε την χρονολογία από το ID3 και βάλε το στην υποκατηγορία
Κάνει το ίδιο µε το πεδίο Genre αλλά µε το πεδίο Χρονολογία στο ID3
Θέλω η θέση µίξης να τοποθετηθεί (αριθµός) δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αρχείου.
Αυτή η λειτουργιά διαβάζει την διάρκεια από το αρχείο και τοποθετεί τον χρόνο µίξης όσα
δευτερόλεπτα θέλετε πριν το τέλος του αρχείου για να αποφύγετε την παύση ήχου.
Θέλω τα αρχεία µου να τοποθετηθούν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ για να τα φτιάξω αργότερα.
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε τα αρχεία στην βάση δεδοµένων πριν
τα κάνετε διαθέσιµα στο studio. Επίσης, αυτό µπορεί να είναι ένα πολύ πρακτικό εργαλείο κατά τη
προσθήκη νέων αρχείων. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε την κατηγορία χρησιµοποιώντας το φίλτρο
για επιλογή «ανενεργά αρχεία µόνο». Μόλις θέσετε τις θέσεις cue (π.χ. Εκκίνηση, Intro και Μίξη)
τότε θα “ενεργοποιήσετε” το τραγούδι πιέζοντας το κουµπί «ενεργό». Το τραγούδι θα ενεργοποιηθεί
και δεν θα εµφανιστεί όταν επιλέξετε το φίλτρο «ανενεργά». Έτσι είναι πολύ εύκολο να βρείτε
µουσικά αρχεία που µόλις προστέθηκαν, ειδικά όταν προσθέτετε µεγάλο αριθµό από αρχεία στην
βάση δεδοµένων σας. Θα µπορούσατε επίσης να δηµιουργήσετε µια κατηγορία ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ και
να καταχωρείτε τα τραγούδια σε αυτή τη κατηγορία, να τα επεξεργάζεστε και µετά να τους δίνετε και
τη σωστή κατηγορία.
Sweepers: Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να ανήκουν τα sweepers. Τα sweepers θα
προστεθούν απενεργοποιηµένα.
Κάντε click στο κουµπί «Συνέχεια» για να τελειώσετε τον οδηγό. Σε περίπτωση που κάνατε κάποιο λάθος, ο
Jazler θα σας ενηµερώσει µε ένα µήνυµα.
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Εργαλεία

Εκτυπώσεις Spot
Αυτό το εργαλείο σας βοηθάει να εκτυπώσετε το πρόγραµµα διαφηµίσεων µε διαφορετικούς τρόπους.
Μπορείτε ακόµα και να το εξάγετε σαν αρχεία HTML ή TEXT.

Τι είναι τα ενεργά και τα ληγµένα spots;
Τα ενεργά spots είναι τα spots που µεταδίδονται στον αέρα τώρα. Τα ληγµένα είναι τα spot που
έχουν σταµατήσει να µεταδίδονται και δεν είναι πια ενεργά. Ένα spot γίνεται ληγµένο όταν η
ηµεροµηνία τέλους έχει περάσει ή αν το έχετε διαγράψει από την βάση δεδοµένων.

Επιλογές εκτύπωσης ή εξαγωγής
•

•
•
•

•

Ληγµένα µεταξύ (ηµεροµηνία) σε (ηµεροµηνία)
Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή και κάνοντας click στο κουµπί Προεπισκόπηση/Εκτύπωση,
µπορείτε να δείτε µία λίστα από spot που έχουν λήξει µεταξύ τις δυο ηµεροµηνίες που έχετε
εισάγει.
Πρόγραµµα διαφ. της (ηµεροµηνία)
Με αυτή την επιλογή, µπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των πακέτων διαφηµίσεων που
προγραµµατίστηκαν για την ηµεροµηνία που έχετε εισάγει.
Λίστα των spots που τρέχουν
Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε την λίστα όλων των ενεργών spot καθώς και τις
ώρες που µεταδίδονται.
Ανάλυση spot που τρέχει
Επιλέξτε ένα ενεργό spot και πιέστε το κουµπί Προεπισκόπιση/Εκτύπωση. Θα έχετε µια πλήρη
αναφορά στους χρόνους µετάδοσης κ.λ.π. συγκεκριµένα γι’ αυτή την καταχώριση. Εάν έχετε
πολλά ενεργά spots και είναι δύσκολο να βρείτε αυτό που θέλετε, µπορείτε να κάνετε
αναζήτηση ανα τίτλο µε την δυνατότητα αναζήτησης από κάτω.
Ανάλυση ληγµένων spot
Μπορείτε να έχετε πλήρη ανάλυση ενός spot που έχει ξεπεραστεί. Μπορείτε να κάνετε
αναζήτηση ενός spot µε την δυνατότητα αναζήτησης από κάτω. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε
κάποια καταχώριση που δεν σας ενδιαφέρει.

Το φίλτρο ∆ιαφ. Εταιρίας
Επιλέξτε µία ∆ιαφ. Εταιρία και όλες οι εκτυπώσεις θα βασίζονται µόνο σε καταχωρίσεις που αναφέρονται σε
αυτή την εταιρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ηµεροµηνίες πρέπει να εισάγονται στο Ευρωπαϊκό format (d/m/yy)
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Εργαλεία

Σβήσιµο Βάσεων Jazler
Αυτό το εργαλείο διαγράφει τα πάντα από τη βάση δεδοµένων του Jazler. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη βάση
δεδοµένων που θέλετε να διαγράψετε. Πιέζοντας το κουµπί διαγραφής, ο Jazler θα κάνει ένα αντίγραφο
ασφαλείας και µετά θα την διαγράψει.
Μπορείτε να επαναφέρετε τις βάσεις δεδοµένων µε το εργαλείο Restore or Defrag Databases το οποίο θα το
βρείτε στο τµήµα των Windows startup/programs. (εκκίνηση > προγράµµατα > Jazler > Restore or defrag
databases)

Εργαλεία

Οθόνη Backups Βάσεων
Σ’ αυτή την οθόνη µπορείτε να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας από τις βάσεις δεδοµένων σας στον Jazler και να
ρυθµίσετε τη συχνότητα της δυνατότητας αυτόµατου αντίγραφου ασφαλείας.
Κάνοντας ένα χειροκίνητο αντίγραφο ασφαλείας
Απλά πιέστε το κουµπί Backup ΤΩΡΑ. Ο Jazler θα δηµιουργήσει έναν φάκελο µε την ηµεροµηνία και την ώρα
του αντίγραφου ασφαλείας που θα περιέχει τα απαραίτητα αρχεία. Για να επαναφέρετε ένα αντίγραφο βάσης
δεδοµένων, κλείστε τον Jazler και ανοίξτε το εργαλείο Restore or Defrag Databases (θα το βρείτε στο µενού
έναρξης κάτω από τον φάκελο του Jazler) και πιέστε το κουµπί Εισαγωγή Βάσης ∆εδοµένων. Θα κληθείτε να
επιλέξετε τον επιθυµητό φάκελο.
Αυτόµατα Αντίγραφα Ασφαλείας
Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κάνοντας τικ στο check box «Κατασκευή Backup κάθε...» και ρυθµίζοντας
την συχνότητα των αντιγράφων σε ώρες.

Γιατί πρέπει να κάνω αντίγραφα ασφαλείας;
•
•
•

Σε µερικές περιπτώσεις, αν ο υπολογιστής «κολλήσει» ενώ λειτουργεί ο Jazler, οι βάσεις
δεδοµένων χαλάνε
Εάν το LAN δίκτυο σας έχει προβλήµατα, αυτό προκαλεί προβλήµατα και δίνει εσφαλµένα
δεδοµένα στον ∆ιακοµιστή και µπορεί να προκαλέσει σφάλµα στις βάσεις δεδοµένων.
Εάν κάνετε µεγάλες αλλαγές στις βάσεις δεδοµένων και θέλετε να κάνετε επαναφορά στις
προηγούµενες.
Τι σώζει το εργαλείο Backup;
Όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν στον Jazler. ΟΧΙ τα αρχεία ήχου. Πρέπει να κάνετε αντίγραφα
ασφαλείας των αρχείων ήχου µόνοι σας.
ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ ΣΕ
ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΣΕ CD. ∆ΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙ
ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΩΡΩΝ.
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Εργαλεία

Ανανέωση playlists
Αυτό είναι ένα εργαλείο που κάνει τον Jazler να ξεχάσει την µέρα και την ώρα που µεταδόθηκαν όλα τα
τραγούδια.

Γιατί πρέπει να ανανεώνω την playlist;
•
•
•

Έχετε εισάγει µαζικά µεγάλο αριθµό τραγουδιών και ο Jazler αρχίζει και τα µεταδίδει όλα µαζί,
χωρίς να επιλέγει τα παλιότερα τραγούδια.
Έχετε αλλάξει την ηµεροµηνία του υπολογιστή κατά λάθος σε παρακάτω ηµεροµηνία και
µεταδώσατε ένα µεγάλο µέρος τραγουδιών. (Αυτά τα τραγούδια θα µεταδίδονται συνεχώς εάν
δεν κάνετε ανανέωση)
Νοµίζετε ο,τι ο Jazler µεταδίδει ξανά τα τραγούδια σχεδόν µε την ίδια σειρά.
Πότε πρέπει να ανανεώνω την playlist;
Μόνο όταν νοµίζετε ο,τι είναι απαραίτητο. Ανανεώστε την λίστα όταν νοµίζετε ο,τι µία
ακολουθία τραγουδιών επαναλαµβάνεται περισσότερο από το συνηθισµένο.

Εργαλεία

Μαζική Αλλαγή Κατηγοριών
Ένα ειδικό εργαλείο σχεδιασµένο για τον διευθυντή µουσικής του σταθµού. Αυτό το εργαλείο σας
επιτρέπει να µετατρέψετε µαζικά τραγούδια από µία κατηγορία σε άλλη.
Παραδείγµατα:
•

•

•

Θέλω να µετατρέψω όλα τα τραγούδια προτεραιότητας 1 σε προτεραιότητα 3
- Θέστε το combo box προτεραιότητας της πάνω οµάδας σε 1
- Θέστε το combo box προτεραιότητας της κάτω οµάδας σε 3
- Πιέστε το κουµπί «Εκκίνηση Μετατροπής» και περιµένετε.
Θέλω να µετατρέψω όλα τα POP - τραγούδια δεκαετίας του '80 σε Rock - δεκαετία του
'80
- Θέστε το combo box κατηγορίας της πάνω οµάδας σε Pop και την υποκατηγορία σε δεκαετία
του '80. Επίσης θα δείτε και τα διαθέσιµα τραγούδια.
- Θέστε το combo box κατηγορίας στην κάτω οµάδα σε Rock.
- Πιέστε το κουµπί «Εκκίνηση Μετατροπής» και περιµένετε.

Τα Combo boxes που δεν έχουν καµία επιλογή (είναι κενά) θα αφήσουν απείραχτα τα πεδία των
τραγουδιών.
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Πρόσθεση\Αφαίρεση Κατηγορίας Τραγουδιού
Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε την κατηγορία και τη υποκατηγορία που
χρησιµοποιείται για τα τραγούδια. Αποτελείται από τρία list boxes.
Προσθέστε µια νέα κατηγορία
Πληκτρολογήστε στο µικρό κουτάκι που βρίσκεται κάτω από κάθε λίστα τη νέα κατηγορία ή την υποκατηγορία
που θέλετε να προσθέσετε και κάντε click στο κουµπί Πρόσθεση (+).
∆ιαγράψτε µια κατηγορία
Κάντε click στην επιθυµητή κατηγορία ή υποκατηγορία και µετά κάντε click στο κουµπί διαγραφή (-) δίπλα από
το list box.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν µπορείτε να διαγράψετε µια κατηγορία που χρησιµοποιείται από έστω και ένα τραγούδι.
Πρέπει πρώτα να αλλάξετε την κατηγορία από αυτά τα τραγούδια και να την διαγράψετε µετά. Ο απλούστερος
τρόπος να αφαιρεθεί η αναφορά αυτής της κατηγορίας σε αυτά τα τραγούδια είναι µε την οθόνη Μαζική
Αλλαγή Κατηγοριών.

Πρόσθεση\Αφαίρεση Κατηγορίας Jingle
Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε τις κατηγορίες που χρησιµοποιούνται από τα
jingles.
Προσθέστε µια νέα κατηγορία
Πληκτρολογήστε στο µικρό κουτάκι που βρίσκεται κάτω από τη λίστα τη νέα κατηγορία που θέλετε να
προσθέσετε και κάντε click στο κουµπί Πρόσθεση (+).
∆ιαγράψτε µια κατηγορία
Κάντε click στην επιθυµητή κατηγορία ή υποκατηγορία και µετά κάντε click στο κουµπί διαγραφή (-) δίπλα από
το list box.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν µπορείτε να διαγράψετε µια κατηγορία που χρησιµοποιείται από ένα jingle. Πρέπει πρώτα να
αλλάξετε την κατηγορία από αυτά τα τραγούδια και να την διαγράψετε µετά.

Πρόσθεση\Αφαίρεση Κατηγορίας Spot
Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε τις κατηγορίες που χρησιµοποιούνται από τα
spots. Αποτελείται από τρία list boxes.
Η Πρόσθεση ∆ιαφ. Εταιρίας & Κατηγορίας
Εδώ εισάγετε τις εταιρίες που σας προµηθεύουν τα πακέτα διαφηµίσεων. Εάν δουλεύετε µε διαφορετικό
σύστηµα, απλά αφήστε αυτή την καταχώριση (ίσως το όνοµα του σταθµού σας), διότι αυτή η καταχώριση δεν
είναι προαιρετική όταν εισάγετε ένα spot στη βάση δεδοµένων. Το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες.
Το τµήµα προτεραιότητας
Σ’ αυτή τη λίστα, µπορείτε να εισάγετε την λίστα προτεραιότητας των spot σας. Τα spot θα µεταδοθούν στη
σειρά που τα ρυθµίσατε, εξαρτώµενα από τη λίστα προτεραιότητας. Σε αυτή τη λίστα µπορείτε επίσης να
εισάγετε µία προτεραιότητα µεταξύ άλλων (το κουµπί > ).
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Βοηθήµατα/Επιλογές - Γενικές ρυθµίσεις

Γενικά
Τρόπος Λειτουργίας
Επιλέξτε εδώ αν θα χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα σαν ∆ιακοµιστή (studio) ή σαν Τερµατικό.
Υπενθυµίζουµε ότι κάτω απο τη κατάσταση τερµατικού, o Jazler δεν ζητάει κωδικό
ξεκλειδώµατος, γι’αυτό µπορείτε να τον εγκαταστήστε σε όσους τερµατικούς υπολογιστές
θέλετε.
Αυτόµατη Εκκίνηση
Επιλέξτε εδώ την κατάσταση που θέλετε να ξεκινά ο Jazler.
Επιβεβαίωση αλλαγής κατάστασης
Επιλέξτε αν θέλετε ο Jazler να ζητά επιβεβαίωση όταν θα αλλάζετε απο αυτόµατο σε ζωντανή
εκποµπή ή αναµετάδοση.
Ύπαρξη κουµπιού που να απενεργοποιεί το τρέχον τραγούδι.
Επιλέγοντας αυτή τη ρύθµιση, θα εµφανίζεται ένα κουµπί στο studio που θα σας δίνει τη δυνατότητα
να γίνεται παγωµένο το τραγούδι που παίζει αυτή τη στιγµή και να µην το ξαναεπιλέξει ο Jazler
αυτόµατα.

Γλώσσες και Γραµµατοσειρές
Γλώσσα
Επιλέξτε εδώ την γλώσσα που θα εµφανίζεται ο Jazler. Υπάρχουν περισσότερες από 20 γλώσσες
διαθέσιµες.
Εµφάνιση Γραµµατοσειρών και κωδικοποίησης γραµµάτων
Επιλέξτε την γραµµατοσειρά που θέλετε να είναι η προκαθορισµένη στον Jazler. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε την κωδικοποίηση για τη γλώσσα σας ώστε να εµφανίζονται οι τοπικοί χαρακτήρες σας.
Όταν επιλέξετε στη ρύθµιση της γλώσσας τα Ελληνικά, ο Jazler θα επιλέξει αυτόµατα και την
ελληνική κωδικοποίηση. Αν θέλετε ο Jazler να είναι Αγγλικός αλλά να δείχνει και ελληνικούς
χαρακτήρες τότε επιλέξτε English για γλώσσα και GREEK για κωδικοποίηση.

Χρώµατα και εικόνες
•
•

•

•

Όνοµα Σταθµού
Πληκτρολογήστε εδώ το όνοµα του ραδιοφωνικού σταθµού σας ή του cafe. Αυτό θα εµφανίζετε
στην οθόνη studio και στο πάνω µέρος της οθόνης βάσης δεδοµένων
Λογότυπο Ραδιοφωνικού Σταθµού
Εδώ µπορείτε να φορτώσετε ένα αρχείο εικόνας (bmp, jpg) του ραδιοφωνικού σταθµού ή του
cafe. Το λογότυπο αυτό θα εµφανιστεί στην οθόνη studio, κάτω από τα κουµπιά κατάστασης
του Jazler στα δεξιά της οθόνης.
Φόντο
Όταν αρχίζετε τον Jazler, το πρόγραµµα κρύβει την επιφάνεια εργασία των Windows και
δηµιουργεί το δικό του περιβάλλον. Μερικοί υπολογιστές όµως, έχουν κάποιο πρόβληµα µε
αυτό και το ποντίκι τους σταµατάει να ανταποκρίνεται περιστασιακά. Για να σταµατήσετε αυτό
το πρόβληµα, το µόνο που µπορείτε να κάνετε είναι να απενεργοποιήσετε το υπόβαθρο.
Συρόµενα εφέ στο studio
Αν είναι αργός ο υπολογιστής σας ή η κάρτα γραφικών σας είναι µικρή, µπορείτε να
απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθµιση για καλύτερα αποτελέσµατα. Η ρύθµιση αυτή θα
απενεργοποιήσει τα εφέ εµφάνισης των διάφορων οθονών στο studio µόνο.

Χρώµατα
Ρυθµίστε τα χρώµατα των οθονών και των γραµµατοσειρών στο studio και στο υπόλοιπο
πρόγραµµα. Μερικές ρυθµίσεις µπορεί να µην εµφανιστούν µέχρι που να κάνετε επανεκκίνηση
το πρόγραµµα.
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Ρυθµίσεις ήχου
Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις µουσικές επιλογές του Jazler. Για να ρυθµίσετε την
κεντρική έξοδο ήχου, πηγαίνετε στο τµήµα Πολυµέσων του Πίνακα Ελέγχου των Windows. Το τµήµα
του Jazler εστιάζετε µόνο στη µίξη δύο tracks.
Γενικές Μίξεις (Ισχύει για τη κεντρική έξοδο ήχου)
•
•

•

Ταχύτητα Μίξης (1-15) µε το 1 να είναι το αργότερο και το 15 το γρηγορότερο (σχεδόν ίδιο
µε το κόψιµο)
Ακρίβεια Μίξης (0-2000ms) Αυτή η επιλογή µαθαίνει στον Jazler πόσα δευτερόλεπτα πριν
θα προετοιµάσει τον player για το επόµενο track ώστε να αρχίσει να µεταδίδει στην ώρα του.
Αυτό εξαρτάται από τη ρύθµιση του υλικού σας. Αν έχετε έναν PIII 500MHz ή παραπάνω,
600ms, είναι πολύ καλά. Για µικρότερους υπολογιστές, πρέπει να το θέσετε σε µεγαλύτερες
τιµές όπως 700 – 1000ms. Ρυθµίστε αυτή τη τιµή αν το επόµενο track αργεί ή ξεκινάει πιο
νωρίς.
Να προ-φορτώνεται το track(επιλογή). Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, ο Jazler
αυτόµατα φορτώνει το επόµενο track στην µνήµη καθώς µεταδίδει το τρέχων track. Με αυτή
την επιλογή, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε καλύτερη ακρίβεια στη µίξη αλλά ίσως να έχετε
διατάραξη ήχου σε µικρούς υπολογιστές καθώς καταλαµβάνει περισσότερους πόρους.

∆εύτερη Κάρτα Ήχου
Ο Jazler χρησιµοποιεί διαφορετικό σύστηµα για να έχει πρόσβαση στη δεύτερη κάρτα ήχου που
πιθανών να χρησιµοποιείται σαν monitor. Αυτό το σύστηµα χρησιµοποιεί πρόσθετη µνήµη και ίσως
υπάρξουν διενέξεις ή διατάραξη ήχου στον υπολογιστή σας, έτσι εσωκλείουµε κάποιες επιλογές και
ρυθµίσεις για να ρυθµίσετε σε περίπτωση που έχετε προβλήµατα.
•
•
•
•

Επιλογή δεύτερης κάρτας ήχου. Επιλέξτε τη συσκευή ήχου που θέλετε να γίνει το κανάλι
monitor σας.
Αριθµός από buffers. Συνήθως 50. Μειώστε τον αριθµό αν έχετε διατάραξη ήχου στην
κεντρική έξοδο. Αν το µειώσετε πάρα πολύ, ίσως να έχετε διαστρέβλωση στη συσκευή monitor
Μέγεθος Buffer. Ισχύει το ίδιο µε τον αριθµό από buffers. Συνήθως 4100.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα εφαρµοστούν αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του Jazler.

Sweepers & Εικονικοί Εκφωνητές
•
•
•

Ταχύτητα µίξης των Sweeper. Ρυθµίστε πόσο γρήγορα η ταχύτητα µίξης ενός τραγουδιού
κάνει fade in και out στο sweeper.
Ένταση µουσικής στη µίξη sweeper. Εάν αυτό είναι 0, το τραγούδι δεν θα κάνει fade, και
το sweeper θα ακουστεί στην ίδια ένταση µε το τραγούδι. Στα 3000, το τραγούδι εξαφανίζεται
καθώς µεταδίδει το sweeper.
Ακρίβεια Μίξης. Συνήθως αυτό ρυθµίζεται στην ίδια τιµή µε την ακρίβεια µίξης της κεντρικής
εξόδου. Ρυθµίστε το αν θέλετε να καθυστερεί ή να ξεκινάει νωρίτερα το sweeper από το
παραπάνω.

Βοηθήµατα/Επιλογές - Γενικές ρυθµίσεις – Συµπεριφορά ροής

Γενικές
Αριθµός tracks που τοποθετούνται στην αυτόµατη λίστα
Ο Jazler εξ ορισµού, εµφανίζει και δηµιουργεί µία πρόβλεψη από τα επόµενα 6 tracks που θα
µεταδοθούν στο αυτόµατο πρόγραµµα. Μπορείτε να το ρυθµίσετε µέχρι και 20 tracks να
µεταδίδονται στο αυτόµατο πρόγραµµα. Αυτά τα tracks πάντα αλλάζουν κάθε µισή ώρα ακόµα
και αν είναι στην ίδια κατηγορία.
Καταγραφή Προηγουµένων
Ρυθµίζετε πόσα tracks θα αναγράφονται στη λίστα «Ιστορικό Μεταδόσεων» στο studio.
Ένδειξη τελευταίας µετάδοσης τραγουδιού
Απο εδώ ρυθµίζετε για πόση ώρα θα παραµένει σε κόκκινο φόντο κ διεγραµµένο απο τη λίστα
ένα τραγούδι. Αυτή η ρύθµιση δηµιουργήθηκε για να υπενθυµίζει στο παραγωγό ότι το
τραγούδι παίχτηκε πρόσφατα. Μπορείτε επίσης να απαγορεύσετε τη µετάδοσή του όσο είναι
διεγραµµένο.
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Τραγούδια
Απαγόρευση µετάδοσης καλλιτέχνη στο αυτόµατο πρόγραµµα
Ρυθµίζετε για πόσα λεπτά δεν θα ξαναµεταδώσει ο Jazler τον ίδιο καλλιτέχνη. Προσέξτε στη βάση
δεδοµένων των τραγουδιών, πρέπει ο καλλιτέχνης να είναι ίδιος σε όλες τις καταχωρήσεις. Ακόµα και η
διαφορά τόνου ή κεφαλαίου-πεζού θα ληφθεί ως διαφορετικός καλλιτέχνης.
Αυτόµατη ενηµέρωση ID3
Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθµιση, ο Jazler ενηµερώνει το ειδικό ID3 tag του τραγουδιού µε τα
στοιχεία του Jazler. ∆εν το συνηστούµε για συχνή χρήση ή για χρήση µέσω δικτύου.

Βοηθήµατα/Επιλογές - Γενικές ρυθµίσεις – Συµπεριφορά ροής

Spots
Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τον τρόπο που θα αντιδράει ο Jazler σε διάφορα spot
(διαφηµιστικά) ενέργειες και γεγονότα.
Μόνο ∆ιαφηµίσεις
•

•

Χρόνος (0-5 λεπτά) νωρίτερα που θα εµφανιστεί η προειδοποιητική κάρτα
διαφηµίσεων ή θα γίνει τοποθέτηση. Αυτό ισχύει µόνο όταν βρίσκεστε στην Ζωντανή
Εκποµπή. Αν έχετε ένα πακέτο διαφηµίσεων στις 18:00 και η επιλογή αυτή είναι ρυθµισµένη
στα ‘2’ λεπτά, η ειδοποίηση διαφηµίσεων θα εµφανιστεί στις 17:58 (2 λεπτά νωρίτερα). Στο
Αυτόµατο Πρόγραµµα, ο Jazler θα βάλει το πακέτο διαφηµίσεων στην playlist την ώρα που έχει
υπολογιστεί νωρίτερα και θα περιµένει να τελειώσει το τραγούδι, ώστε να συνεχίσει µε το
πακέτο.
Προειδοποιητική κάρτα ΤΕΛΟΥΣ διαφηµίσεων
Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, ο Jazler θα εµφανίσει ένα παράθυρο προειδοποίησης µε µια
αντίστροφη µέτρηση από το τελευταίο κοµµάτι που µεταδίδεται.

Αυτόµατο Πρόγραµµα
•

•

∆ευτερόλεπτα που περιµένει ο Jazler για να διακόψει τη ροή τραγουδιών για
διαφηµίσεις
Ο Jazler θα περιµένει να µεταδώσει το τραγούδι για τουλάχιστον τα πρώτα X δευτερόλεπτα του
τραγουδιού και µετά θα το διακόψει για το πακέτο διαφηµίσεων. Αν θέσετε αυτή τη τιµή σε 0, η
επιλογή αυτή θα απενεργοποιηθεί
∆ευτερόλεπτα που περιµένει ο Jazler για διακοπή τραγουδιού, ακόµα και αν έχει
σηµειωθεί διακοπή ροής στο πακέτο
Αν θέσετε αυτή τη τιµή στο 0, τότε ο Jazler θα κόψει το τραγούδι αµέσως. Αν όχι, θα περιµένει
να µεταδώσει το τραγούδι τα πρώτα Χ δευτερόλεπτα και µετά θα το διακόψει.

Βοηθήµατα/Επιλογές - Γενικές ρυθµίσεις

Logs & ∆ιαδροµές
Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε ποιες καταγραφές θέλετε να κρατήσετε και σε πιο φάκελο.
Επίσης ρυθµίζει τα αρχικά µονοπάτια καταλόγου που θέλετε να εµφανίζονται όταν θέλετε να βρείτε ένα
µουσικό αρχείο σε κάθε βάση δεδοµένων.
•

Καταγραφές
Επιλέξτε τα αρχεία καταγραφών που θέλετε να κρατήσετε. Οι καταγραφές αποθηκεύονται στον κατάλογο
που ορίζετε παρακάτω σε µορφή .txt

Σηµείωση:
Το πρόγραµµα δεν θα έχει επιλεγµένο απο την εγκατάσταση το «Καταγραφή debug info» γιατί
καταναλώνει πολύ χώρο στο σκληρό δίσκο. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση αν αντιµετωπίζετε πρόβληµα και
σας το έχει ζητήσει το τµήµα υποστήριξης του Jazler.
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Studio - RDS

Ρυθµίσεις RDS
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη συσκευή RDS που είναι συνδεµένη µε τον υπολογιστή
αλλά και τις ενέργειες που θα εκτελεί ο Jazler όταν ένα track αλλάζει (όπως το να µεταδίδει τον τίτλο
του track).
Συσκευή RDS
Επιλέξτε εδώ το διαθέσιµο µοντέλο RDS που έχετε.
•
•

Σελίδες
Εάν το µοντέλο αυτό έχει σελίδες (όπως το PRAIS), πρέπει να το ορίσετε στη προκαθορισµένη
σελίδα του κωδικοποιητή RDS.
Σειριακή Θύρα
Εισάγετε εδώ τη σειριακή θύρα της συσκευής.

Όταν δεν υπάρχει ενεργό κείµενο
Ενεργοποιώντας την πρώτη επιλογή, ο Jazler θα κάνει επαναλήψεις του τελευταίου µηνύµατος που
ήταν ενεργό. Η επιλογή «Να µεταδίδει το προεπιλεγµένο» θα µεταδίδει ένα εναλλακτικό µήνυµα εάν
δεν υπάρχει κανένα ενεργό. Για να αλλάξετε το εναλλακτικό µήνυµα, επιλέξτε «Εναλλακτικό» το οποίο
βρίσκεται κάτω από την εµφάνιση ηµέρας – σαν 8η Ηµέρα()...
∆ιάφορες Επιλογές
•
•
•

Αυτόµατη Εκκίνηση
Ενεργοποιεί το RDS στην εκκίνηση του Jazler
Επανεκκίνηση Κειµένου
Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή, ο Jazler θα επανεκκινήσει το προκαθορισµένο µήνυµα µετά
την ανακοίνωση του τίτλου. Αυτό αποτρέπει την παρεξήγηση της ροής των µηνυµάτων.
Αυτόµατο Κεντράρισµα
Η επιλογή αυτή τοποθετεί το RDS κείµενο στο κέντρο της οθόνης των δεκτών.

Αντικατάσταση Ελληνικών Γραµµάτων
Η δυνατότητα αυτή προστέθηκε για ραδιοφωνικούς σταθµούς σε χώρες που δεν χρησιµοποιούν
λατινικούς χαρακτήρες, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ρωσία κ.λ.π. Το σύστηµα αντικατάστασης
αντικαθιστά κάθε τοπικό χαρακτήρα µε λατινικό. Είναι πολύ εύκολο να χρησιµοποιηθεί και οι οδηγίες
βρίσκονται στην οθόνη.
Ρύθµιση ανακοίνωσης τραγουδιών
Στην οθόνη αυτή µπορείτε να αλλάξετε το κείµενο που µεταδίδεται πριν την ανακοίνωση του
τραγουδιστή & του τίτλου.
Πως να ρυθµίσω τη συσκευή RDS µου να λειτουργεί µε τον Jazler;
Καταρχάς, πολλές συσκευές RDS έχουν δύο ή περισσότερες σελίδες (groups) από ακολουθία κειµένων.
Μπορείτε να πάτε πρώτα στο λογισµικό του RDS και να το ρυθµίσετε να µεταδίδει µόνο ΜΙΑ λέξη από
τη ΠΡΩΤΗ σελίδα (group). Αυτό σηµαίνει ο,τι, όταν λαµβάνετε ένα σήµα RDS από τον σταθµό, µπορείτε
να δείτε µόνο µία ακόµα λέξη (π.χ. το όνοµα του σταθµού). Κλείστε το λογισµικό της συσκευής RDS
και ανοίξτε τον Jazler. Πηγαίνετε να ρυθµίσετε το µοντέλο RDS σε αυτό που έχετε και τη σελίδα στο
ένα (1). Ενεργοποιήστε το RDS του Jazler και τα πάντα θα πάνε στον αέρα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η συσκευή Prais RDS model 732 και SIEL χρειάζεται σελίδα 11 στον Jazler για να to κάνει µετάδοση
από το Group 1 και σελίδα 1 από τον Jazler για να κάνει µετάδοση από το Group 2.
Η συσκευή Prais RDS 735 δεν χρειάζεται καµία σελίδα για να µεταδώσει δεδοµένα.
Οι συσκευές AEV 4500, Stargate και παρόµοιες χρειάζονται ειδικές ρυθµίσεις στο λογισµικό τους πρίν
συνεργαστούν άψογα µε τον Jazler. Πρέπει να ρυθµίσετε την προτεραιότητα των PSN (δηλαδή των
λέξεων που µεταδίδονται) να είναι µεγαλύτερη απο τις άλλες υπηρεσίες. Επικοινωνήστε µαζί µας για
περισσότερες πληροφορίες.
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Θα το βρείτε στις Γενικές Ρυθµίσεις

∆ιαθέσιµοι Σταθµοί

Γιατί χρειάζοµαι την καρτέλα αυτή;
Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να συνδεθείτε στον κεντρικό υπολογιστή studio µέσω Τοπικού
∆ικτύου (LAN). Εάν έχετε πάνω από ένα studio (διαφορετικούς ραδιοφωνικούς στάτους)
µπορείτε να συνδεθείτε µαζί τους στέλνοντας τις πληροφορίες µέσα από αυτήν εδώ την
καρτέλα. Μπορείτε µετά να κάνετε απλό click στο εµφανιζόµενο όνοµα στον Πίνακα Ελέγχου
και να αφήσετε τον Jazler να συνδεθεί.
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΣΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ;
ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
Εδώ είναι τα βήµατα στο πως να συνδέσετε το γραφείο σας ή τον υπολογιστή παραγωγής µε
τον κεντρικό υπολογιστή studio.
1) Πηγαίνετε στον κεντρικό υπολογιστή και κάντε κοινόχρηστους όλους τους σκληρούς
δίσκους καθώς και τα γράµµατά τους: π.χ. εάν το γράµµα οδηγού του σκληρού σας δίσκου
είναι “C:” τότε κάντε το κοινόχρηστο σαν “C”. Μην κάνετε κοινόχρηστους τους σκληρούς
δίσκους σας µε διαφορετικό όνοµα διότι δεν θα είναι ορατοί στον Jazler. Σιγουρευτείτε οτι
έχετε πλήρη πρόσβαση τουλάχιστον στον δίσκο C (όπου είναι εγκατεστηµένα τα αρχεία του
προγράµµατος Jazler). Για να αποφύγετε προβλήµατα, ονοµάστε τον υπολογιστή σας µε ένα
απλό όνοµα (όπως “STUDIO” ή “ONAIR”) χωρίς κενά και µην χρησιµοποιείτε τοπικούς
χαρακτήρες, µόνο λατινικούς. Ανακαλύψαµε ο,τι δηµιουργούνται πολλές διενέξεις µε αυτό το
ζήτηµα. Αν τα windows xp δεν σας δίνουν πρόσβαση στο φάκελο program files, τότε πάτε στο
φάκελο του Jazler στο program files και κάντε το κοινόχρηστο (shared) για να µπορούν οι
εξωτερικοί υπολογιστές να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του.
2) Πηγαίνετε στον υπολογιστή παραγωγής ή γραφείου. Ανοίξτε το “My network places” ή
“Network” και σιγουρευτείτε ο,τι ο υπολογιστής Studio είναι ορατός και όλοι οι σκληροί δίσκοι
είναι ορατοί µε τα γράµµατα των οδηγών τους ΜΟΝΟ. ∆εν πρέπει πχ να γράφει (hard disk c ή
chris, αλλα σκέτο C ή D κλπ)
3) Ανοίξτε τον Jazler (στον υπολογιστή παραγωγής). Πηγαίνετε στον Πίνακα Ελέγχου, µετά
στο Γενικές Ρυθµίσεις και ∆ιαθέσιµοι Σταθµοί ( θα δείτε ένα LAN εικονίδιο εκεί).
4) Κάντε Click στο κουµπί Πρόσθεση και συµπληρώστε την φόρµα:
•
•
•

Όνοµα Σταθµού: Γράψτε ο,τι θέλετε, είναι το εµφανιζόµενο όνοµα του σταθµού.
Όνοµα Υπολογιστή: Το όνοµα του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ STUDIO στο LAN. Πρέπει να είναι
ακριβώς ίδιο µε αυτό που βλέπετε στο Network στην Επιφάνεια Εργασίας σας.
∆ιαδροµή του Jazler στο δίκτυο: Ο φάκελος του Jazler στον κεντρικό υπολογιστή.
παράδειγµα: Αν ο studio υπολογιστής σας ονοµάζετε STUDIO τότε πρέπει να έχετε το
παρακάτω γραµµένο στο text box :
\\STUDIO\C\Program Files\AMFM Software\Jazler Radio II
Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση για να βρείτε τον κατάλογο αυτό µε το κουµπί
αναζήτησης στα δεξιά του πεδίου κειµένου σε περίπτωση που έχετε κάνει κοινόχρηστο
µόνο το φάκελο του Jazler στο C.

5) Τέλος, κάντε click στο “∆οκιµή Σύνδεσης” για να δείτε εάν η σύνδεση είναι εντάξει. Αν
έχετε αποτυχία, σιγουρευτείτε ο,τι έχετε όλα τα δικαιώµατα για ανάγνωση και εγγραφή.
Έχουµε πολλές αναφορές για προβλήµατα σύνδεσης και ανακαλύψαµε ο,τι οι χρήστες δεν
είχανε κάνει τις σωστές ρυθµίσεις στον ∆ιακοµιστή. Επίσης ελέγξτε αν έχετε δικαιώµατα
διαχειριστή (administrator) στο δικό σας αλλά και στον υπολογιστή του studio.
6) Αφήστε την οθόνη γενικών ρυθµίσεων. Θα δείτε τη σύνδεση κάτω από την ετικέτα “Ο
Υπολογιστής µου” στα αριστερά. Όταν κάνετε click πάνω του, ο Jazler θα συνδεθεί µαζί του σε
δευτερόλεπτα.
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Αυτόµατη σύνδεση στην εκκίνηση µε... (ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ)
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον Jazler να συνδέεται αυτόµατα µε κάποιο studio για να έχετε γρήγορη
πρόσβαση.

Περιγραφή αυτής της οθόνης:
Λίστα Αποµακρυσµένων Σταθµών
Αυτή είναι µία λίστα µε τους διαθέσιµους σταθµούς που έχετε προσθέσει. Μπορείτε να δείτε το
εµφανιζόµενο όνοµα του σταθµού, τον κατάλογο του προγράµµατος του αποµακρυσµένου υπολογιστή,
το όνοµα του υπολογιστή και τα σχόλια.
Πρόσθεση
Πιέζοντας το κουµπί Προσθήκη, µπορείτε να προσθέσετε έναν αποµακρυσµένο σταθµό στη λίστα σας.
Ένας νέος διάλογος θα εµφανιστεί, όπου θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε κάποιες πληροφορίες
σχετικά µε τον αποµακρυσµένο σταθµό:
•

•

•

Ο διάλογος Πρόσθεσης Νέου Σταθµού
o Όνοµα Σταθµού: Πληκτρολογήστε ότι θέλετε, είναι το όνοµα που θα εµφανίζετε σαν
το όνοµα του σταθµού
o Όνοµα Υπολογιστή: Tο όνοµα του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ STUDIO στο LAN
o Η διαδροµή του Jazler στο δίκτυο: Βρείτε τον φάκελο του Jazler Radio
Automation στον φάκελο program files του υπολογιστή studio ή σαν κοινόχρηστο
φάκελο που έχετε κάνει τον Jazler στον υπολογιστή του studio.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στον ∆ιακοµιστή:
o Οι σκληροί δίσκοι σας πρέπει να έχουν το ίδιο όνοµα στο LAN όπως και στον κεντρικό
υπολογιστή. Το όνοµα του σκληρού δίσκου στο LAN πρέπει να είναι το γράµµα
οδηγού του. Τίποτα άλλο!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στον επεξεργαστή LAN:
o Σιγουρευτείτε ο,τι γράψατε σωστά το όνοµα του υπολογιστή STUDIO στην καρτέλα
των διαθέσιµων σταθµών.

∆ιαγραφή
Κάντε Click στον επιθυµητό σταθµό και µετά click στο κουµπί Αφαίρεση.
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Επιλογές

Αναµετάδοση
Εδώ ρυθµίζετε διάφορες επιλογές σχετικά µε το σύστηµα αναµετάδοσης του Jazler. Το σύστηµα
αναµετάδοσης είναι απλά ένα πρόγραµµα που επιτρέπει στην γραµµή εισόδου (Line In) της κάρτας
ήχου να ακούγεται όταν θέλετε (Χειροκίνητα ή αυτόµατα προγραµµατισµένα).
Ρυθµιστές Έντασης Ήχου
Όλοι οι ρυθµιστές είναι συνδεµένοι µε τον µίκτη των Windows. Ο Jazler αποθηκεύει µόνο την τιµή του
ρυθµιστή της γραµµής εισόδου της κάρτας ήχου και επαναφέρει την ένταση όταν χρειαστεί.
Ρύθµιση των Combo Boxes
Στο πάνω µέρος ρύθµισης των WAVE και LINE-IN θα βρείτε combo-boxes µε τους ρυθµιστές στον µίκτη.
Χρησιµοποιήστε αυτούς τους ρυθµιστές για να ρυθµίσετε ποιες γραµµές εισόδου θέλετε να κάνει fade ο
Jazler. Μερικές φορές οι χρήστες δεν θέλουν να τροφοδοτήσουν την είσοδο ήχου από το line-in αλλά
από το AUX input. Εδώ ρυθµίζετε την είσοδο.
Να γίνεται fade της αναµετάδοσης όταν ο τοπικός ήχος
–ήδη κάνει fade out
–έχει εξαφανιστεί εντελώς»
Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να διαλέξετε αν θα γίνει fade in & out στη γραµµή εισόδου πριν ή αφού
διακοπεί η αναµετάδοση από την εκτέλεση του κοµµατιού. Αν διαλέξετε «Στο τέλος...», ο Jazler θα
κάνει πρώτα fade out στη γραµµή και µετά θα αρχίζει να µεταδίδει. Εδώ δεν υπάρχει το εφέ µίξης.
Ταχύτητα Fade
Το 3 είναι πολύ αργά, ενώ το 15 είναι πολύ γρήγορα (όπως το κόψιµο)
Προειδοποίηση ο,τι θα γίνει διακοπή για spots
Ο Jazler θα εµφανίσει µία οθόνη προειδοποίησης µε αντίστροφη µέτρηση µέχρι την διακοπή της
αναµετάδοσης, 1 λεπτό πρίν απο τη διακοπή.
•

•

Πως µπορώ εγώ να κάνω αναµετάδοση;
Υπάρχουν δύο τρόποι: Ο χειροκίνητος και ο αυτόµατος.
o Χειροκίνητος Τρόπος: Στην οθόνη του studio, πιέστε το κουµπί αναµετάδοσης στα
δεξιά σας. Αν µεταδίδει ένα τραγούδι, ο Jazler θα περιµένει να τελειώσει και µετά θα
αρχίσει η αναµετάδοση.
o Αυτόµατος Τρόπος: Ρυθµίστε τις ώρες που θέλετε να υπάρχει η Κατάσταση
Αναµετάδοσης στην οθόνη Αυτόµατης ∆οµής Προγράµµατος. Ο Jazler θα µετατραπεί
σε κατάσταση αυτόµατης αναµετάδοσης όταν έρθει η ώρα.
Και στους δυο τρόπους, η αναµετάδοση θα διακοπεί για το πακέτο διαφηµίσεων αν το έχετε
προγραµµατίσει γι’ αυτές τις ώρες.
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Επιλογές

Ασφάλεια και Χρήστες
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να δουλέψετε τον Jazler σε ασφαλές περιβάλλων χρήστη. Κάθε χρήστης
µπορεί να έχει τα δικά του δικαιώµατα και πρόσβαση µόνο στις οθόνες που έχει ορίσει ο διαχειριστής.
Κάποιες οθόνες µπορούν να προσπελαθούν µόνο από τον διαχειριστή, όπως για παράδειγµα αυτή εδώ η
οθόνη, η οθόνη γενικών επιλογών και το Σβήσιµο Βάσεων Jazler.
Ενεργοποίηση του συστήµατος κωδικού
Ενεργοποιήστε την επιλογή «Να ζητείται υποχρεωτικά κωδικός» επιλέγοντας το checkbox στο κάτω
µέρος της οθόνης.
Προσθέστε έναν χρήστη
•
•
•

Κάντε click στο κουµπί «Πρόσθεση». Θα κληθείτε να εισάγετε το όνοµα του νέου χρήστη και
τον κωδικό του. Μετά κάντε click στο κουµπί ok για να ρυθµίσετε τα δικαιώµατά του.
Αφού εισάγετε τον νέο χρήστη, θα δείτε ο,τι εµφανίστηκε στη λίστα χρηστών. Κάντε click πάνω
του και θα δείτε τα δικαιώµατα που έχει µε checkboxes. Ενεργοποιήστε τα δικαιώµατα που
θέλετε να έχει ο χρήστης αυτός.
Αν θέλετε να έχει δικαιώµατα διαχειριστή, κάντε κλικ στο κουτί διαχειριστή. Ο χρήστης αυτός
δεν έχει κανέναν περιορισµό σε όλες τις οθόνες του προγράµµατος. Για µεγαλύτερη ασφάλεια,
ο Jazler θα αρνηθεί να φύγετε από αυτήν εδώ την οθόνη αν κανένας χρήστης δεν έχει
δικαιώµατα διαχειριστή.

∆ιαγράψτε έναν χρήστη
Απλά κάντε κλικ στον χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το κουµπί ∆ιαγραφή.
Κωδικός για τη Λίστα Προβληµάτων & για την Επανεκκίνηση Βάσης ∆εδοµένων του Jazler
Κάντε κλικ στο κουµπί Αλλαγή κωδικού για να εισάγετε τον κωδικό για τις οθόνες αυτές. Αν δώσετε
έναν κενό κωδικό, δεν θα πρέπει να εισάγετε κωδικό για να δείτε αυτές τις οθόνες.
Kωδικός τραγουδιών
Απο αυτη την οθόνη µπορείτε να κλειδώσετε τη βάση δεδοµένων τραγουδιών (στο studio και στη
δηµιουργία playlists) και οι παραγωγοί σας να µήν έχουν το δικαίωµα να εισάγουν τραγούδια στο
playlist. Μπορείτε να εισάγετε χρήστες που θα έχουν το δικαίωµα πρόσβασης και πόσο χρόνο θα ισχύει
αυτό το δικαίωµα. Αν δεν καταχωρήσετε χρήστες, τότε αυτό το σύστηµα απενεργοποιείται.
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Ραδιοφωνική Αυτοµατοποίηση Jazler

Χρήση του studio
Η οθόνη του studio είναι η καρδιά του Jazler. Αυτή η οθόνη εµφανίζετε µόνο στο studio του σταθµού
σας και είναι υπεύθυνη για όσα µεταδίδονται στον αέρα. Είναι η οθόνη που χρησιµοποιούν οι DJ και οι
παραγωγοί.
Θέµατα για το studio:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Πώς λειτουργεί το studio
Μια σύντοµη περιγραφή για το πώς λειτουργεί το studio και η λογική του.
Αυτόµατο Πρόγραµµα
Πως λειτουργεί ο Jazler στο Αυτόµατο Πρόγραµµα.
Ζωντανή Εκποµπή
Πως αντιδράει o Jazler στις ενέργειες του χρήστη και τι αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες
δουλεύουν όταν η Ζωντανή Εκποµπή είναι ενεργή.
Κατάσταση Αναµετάδοσης
Η κατάσταση αναµετάδοσης σας βοηθάει να αναµεταδώσετε έναν άλλον ραδιοφωνικό σταθµό
(δορυφορικό κ.λ.π.) µέσα από την γραµµή εισόδου της κάρτας ήχου του υπολογιστή σας. Η
τροφοδοσία αναµετάδοσης διακόπτετε για διαφηµίσεις και µετά ξεκινάει πάλι.
Πρόσθεση και διαγραφή tracks
Πώς να αλλάξετε τις playlists στον Jazler. Μπορείτε να προσθέσετε, αλλάξετε και διαγράψετε
tracks που πρόκειται να µεταδοθούν. Σε αυτό το θέµα, µπορείτε ακόµα να δείτε πως να
χρησιµοποιήσετε την µηχανή αναζήτησης της βάσης δεδοµένων. Μία πολύ εύχρηστη µηχανή
που σας βοηθάει να βρείτε το τραγούδι, jingle ή spot που ψάχνετε µέσα σε δευτερόλεπτα.
Το monitor του studio
Το monitor σας βοηθάει να κάνετε cue ένα τραγούδι µέσα από το κανάλι της δεύτερης κάρτας
ήχου (διαθέσιµο µόνο εάν υπάρχει δεύτερη κάρτα ήχου)
Instant jingles
Με αυτή την οθόνη, µπορείτε να µεταδώσετε άµεσα sweepers, jingles και εφέ απλά πιέζοντας
στο επιθυµητό κουµπί.
Κλήση χειροκίνητα µορφοποιηµένων playlists και πακέτων spot
Όλα τα προγραµµατισµένα πακέτα των spot ή µουσικών λιστών µπορούν να κληθούν
χειροκίνητα από αυτών εδώ τον διάλογο.
Η οθόνη RDS
Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να τροποποιήσετε το RDS κείµενο που µεταδίδεται στον αέρα.

Πως να τροποποιήσω τις ρυθµίσεις µου στον Jazler;
Πηγαίνετε στον Πίνακα Ελέγχου. Το κουµπί του Πίνακα Ελέγχου βρίσκετε στο κάτω δεξιό
µέρος του studio.
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Ραδιοφωνική Αυτοµατοποίηση Jazler

Πώς λειτουργεί το studio
Η οθόνη studio έχει µεγάλα κουµπιά και ένα απλό περιβάλλον διεπαφής χωρίς πολύπλοκα µενού. Ο
Jazler λειτουργεί σε τρείς καταστάσεις, την αυτόµατη, τον ζωντανό οδηγό και την αναµετάδοση. Τα
κουµπιά κατάστασης βρίσκονται στο πάνω δεξιό µέρος του Jazler.
Τι πρέπει να κάνω πριν λειτουργήσω το studio;
Καταρχάς, πρέπει να έχετε εισάγει τουλάχιστον µερικά τραγούδια στη βάση δεδοµένων (τουλάχιστον
30). Χωρίς τραγούδια, το studio είναι άχρηστο. Προαιρετικά µπορείτε να προσθέσετε µερικά jingles στη
βάση δεδοµένων των jingles. Αν το κάνατε αυτό, πιέζοντας το κουµπί Αυτόµατο, o Jazler θα ξεκινήσει
να τα µεταδίδει σε τυχαία σειρά.
Πως λειτουργεί η οθόνη του studio;
Η οθόνη του studio έχει τρία τµήµατα.
Τον πίνακα «στον αέρα» (Τι είναι στον αέρα)
Ο πίνακας «στον αέρα» είναι πάντα ορατός και δείχνει τι είναι τώρα στον αέρα.
Η λίστα των track (Τι θα µεταδοθεί µετά)
Μία λίστα από πέντε ορατά decks που περιέχουν τα επόµενα πέντε tracks που θα µεταδοθούν
στον αέρα. Πάντα ορατά.
Τα tracks χωρίζονται σε:
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ – Το track έχει ένα εικονίδιο µε άσπρο σηµείωµα
JINGLES - Το track έχει ένα εικονίδιο ενός κεραυνού και ένα µεγάλο J
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ spots – Το track έχει ένα εικονίδιο µε ένα δολάριο πάνω του
SW εικονίδιο σε ένα ΤΡΑΓΟΥ∆Ι – Το τραγούδι έχει ένα sweeper
ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ «PLAYLIST» - Το track έχει επιλεχθεί
χειροκίνητα και όχι αυτόµατα από τον Jazler
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ME NOTA - Το track είναι ένα στοιχείο από κάποιο µουσικό
πακέτο
Η οθόνη κατάστασης
Εµφανίζει διαφορικές οθόνες ανάλογα µε την κατάσταση που έχετε επιλέξει.

Τι είναι στον αέρα
Το τµήµα αυτό εµφανίζει το τι είναι τώρα στον αέρα. Μία αντίστροφη µέτρηση µέχρι το τέλος του track
και τρία κουµπιά που χρησιµοποιούνται στην Ζωντανή Εκποµπή αλλά δουλεύουν επίσης και στο
Αυτόµατο Πρόγραµµα. Στα αριστερά του πίνακα υπάρχει ένα άσπρο κουµπί µε ένα βέλος και ένα Next
πάνω του. Αυτό είναι το κουµπί «προσπέρασε» . Πιέζοντας αυτό το κουµπί, προσπερνάει το track αυτό
και πηγαίνει στο επόµενο.
•
•
•

Restart
Ξεκινάει από την αρχή το τρέχων track
Stop Next
Σταµατάει την ροή των tracks όταν το τρέχων track τελειώσει. Η ροή συνεχίζεται όταν πιέσετε
το κουµπί ξανά.
Pause
Κάνει pause στο τρέχων κοµµάτι. Πιέζοντας το pause ξανά, το track συνεχίζει. Μπορείτε επίσης
να πιέσετε το κουµπί «Restart» όταν το κουµπί pause είναι ενεργό.

Τα Decks (Τι θα µεταδοθεί µετά)
Τα decks περιέχουν τα επόµενα tracks και πληροφορίες γι’ αυτά. Αν θέλετε να τα αλλάξετε πρώτα
πρέπει να κάνετε click στο deck που θέλετε να αλλάξετε (θα γίνει κόκκινο) και µετά να πιέσετε ένα από
τα κουµπιά αλλαγής που βρίσκονται δίπλα από τα decks (Αλλαγή, Εισχώρηση, Πρόσθεση κ.λ.π.). Κάθε
deck έχει ένα κουµπί µε ένα βέλος να δείχνει πάνω του. Αυτό το κουµπί µεταδίδει αµέσως το track που
υπάρχει στο deck και πετάει το τρέχων track.
Τα κουµπιά τροποποίησης (Αλλαγή, Εισχώρηση, Πρόσθεση, ∆ιαγραφή, Clear)
Επιλέγοντας ένα deck και πιέζοντας ένα από αυτά τα κουµπιά, µπορείτε να αλλάξετε τα tracks που
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υπάρχουν µέσα του. Θα δείτε αυτόµατα την µηχανή αναζήτησης track, όπου µπορείτε να βρείτε τα
τραγούδια, jingles ή spots που ψάχνατε. Κάντε click εδώ για να δείτε πως λειτουργεί η µηχανή
αναζήτησης.
Κουµπί Instants
Με αυτή την οθόνη, µπορείτε να µεταδώσετε αµέσως sweepers, jingles και εφέ απλά πιέζοντας στο
επιθυµητό κουµπί.
Κουµπί Info
Εµφανίζει πληροφορίες για ένα track. Κάντε click στο κουµπί αυτό και µετά click στο deck που
εκπροσωπεύει το τραγούδι.
Το Monitor
Το monitor σας βοηθάει να κάνετε cue ένα τραγούδι µέσα από το κανάλι της δεύτερης κάρτας ήχου
(διαθέσιµο µόνο εάν υπάρχει δεύτερη κάρτα ήχου)
Η οθόνη RDS
Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να τροποποιήσετε το κείµενο RDS που µεταδίδεται στον αέρα. ∆ίπλα
υπάρχει και το κουµπί RDS για τη τροποποίηση των κειµένων και των ρυθµίσεων του RDS.
Κουµπί playlists και κουµπί πακέτων
Όλα τα προγραµµατισµένα µουσικά πακέτα ή playlists µπορούν να κληθούν χειροκίνητα από αυτούς
τους διαλόγους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να καλέσετε ένα πακέτο διαφηµίσεων, πρέπει να πατήστε πρώτα το
κουµπί ΠΑΚΕΤΑ και µετά το deck όπου θα τοποθετηθούν για να βγεί ο διάλογος.
Κουµπί Προβλήµατος (γρανάζια)
Αν o Jazler παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα κατά την εκτέλεση, θα σταµατήσει να µεταδίδει και θα
αποθηκεύσει τα µηνύµατα σφάλµατος καταχωρώντας τα στην οθόνη προβληµάτων. Αν ένα πρόβληµα
εµφανιστεί, o Jazler θα χρωµατίσει το κουµπί κόκκινο.
Πίνακας Ελέγχου
Πιέστε αυτό το κουµπί για να µεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου του Jazler
Το Κουµπί Πανικού
Πιέστε αυτό το κουµπί και o Jazler θα βρει και θα µεταδώσει γρήγορα ένα τυχαίο τραγούδι (βασισµένο
στη ∆οµή του Αυτόµατου Προγράµµατος) ώστε να έχετε την ώρα να οργανωθείτε και πάλι.

Tips’n’tricks
Θέλω να σταµατήσω το τρέχων track τώρα ακριβώς και να ξεκινήσω το
επόµενο όταν είµαι έτοιµος.
1.
2.
3.

Πιέστε το κουµπί Stop Next
Πιέστε το κουµπί «Next» (βρίσκετε δίπλα από τον τίτλο του τρέχων
κοµµατιού). Το track θα σταµατήσει να µεταδίδεται.
Όταν είστε έτοιµος, πιέστε ξανά το κουµπί Stop Next. Το επόµενο track θα
αρχίσει να µεταδίδεται.

Θέλω µία µεγαλύτερη Μπάρα Κύλισης όταν ψάχνω για τραγούδια γιατί έχω
οθόνη αφής
Πηγαίνετε στην επιφάνεια εργασίας, κάντε δεξί click και «ιδιότητες».
Κάντε click στην καρτέλα «εµφάνιση» και πηγαίνετε στο combobox και επιλέξτε scrollbar. Το µέγεθος είναι συνήθως 16. Κάντε το
όσο µεγάλο θέλετε. Αυτό θα επηρεάσει και τις γραµµές κύλισης του
Jazler.
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Το Αυτόµατο Πρόγραµµα
Πιέζοντας του κουµπί «Αυτόµατος», o Jazler θα αρχίσει να επιλέγει αυτόµατα τραγούδια και jingles όλη τη
µέρα. Όλα τα τραγούδια επιλέγονται τυχαία µε βάση τα κριτήρια που έχετε θέσει σαν κριτήρια στο τµήµα
∆οµής Αυτόµατου Προγράµµατος.
Αν έχετε προγραµµατισµένες διαφηµίσεις σε κάποια συγκεκριµένη ώρα, o Jazler θα βάλει αυτόµατα τις
διαφηµίσεις στα decks και θα περιµένει να τελειώσει το τραγούδι ώστε να αρχίσει να τα µεταδίδει. Αν θέλετε οι
διαφηµίσεις να αρχίζουν ακριβώς, πηγαίνετε στο τµήµα των spots των γενικών ρυθµίσεων και ρυθµίστε την
επιλογή ∆ευτερόλεπτα που περιµένει ο Jazler για να διακόψει τη ροή τραγουδιών για διαφηµίσεις σε
1 (ένα). Ο Jazler δεν θα περιµένει να τελειώσει το τραγούδι, θα κάνει fade out και θα αρχίσει τις διαφηµίσεις.
Στο Αυτόµατο Πρόγραµµα µπορείτε να τροποποιήσετε τα tracks που µεταδίδονται όπως ακριβώς και στην
Ζωντανή Εκποµπή

Πως επιλέγει τα τραγούδια o Jazler;
Βήµα 1
Ο Jazler επιλέγει τα 20 παλιότερα τραγούδια (τα 20 επικρατέστερα για µετάδοση που έχουν καιρό να
µεταδωθούν) για να τα µεταδώσει ανάλογα µε τις κατηγορίες που έχουµε θέσει γι’ αυτό το ηµίωρο.
Βήµα 2
Ο Jazler επιλέγει ένα τυχαίο τραγούδι από τη λίστα
Βήµα 3
Αναγνωρίζει την προτεραιότητα του. Αν το τραγούδι έχει προτεραιότητα 3 και ο Jazler το έχει
επιλέξει για 2η φορά τότε θα αποθηκεύσει στη καταχώρισή του ο,τι το βρήκε για τρίτη φορά και θα
το αφήσει. Θα επαναλάβει το βήµα 2 ξανά µέχρι να βρει ένα τραγούδι που να έχει επιλεχθεί όσες
φορές είναι η προτεραιότητά του.
Βήµα 4
Ο Jazler θα βάλει το τραγούδι στο deck και θα επαναλάβει τη διαδικασία για τα υπόλοιπα decks.
Πώς ρυθµίζω ποιες κατηγορίες επιλέγονται για να µεταδοθούν κάθε ηµίωρο;
Πηγαίνετε στην οθόνη ∆οµής Αυτόµατου Προγράµµατος για να ρυθµίσετε και να θέσετε τα κριτήρια.
Πως µπορώ να αλλάξω την Ροή των τραγουδιών, των sweepers και των jingles;
Ο Jazler σαν προεπιλογή έχει ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι+SWEEPER > JINGLE. Αν
θέλετε να το αλλάξετε αυτό, πηγαίνετε στην οθόνη Ροής Μουσικής & Jingles στον Πίνακα Ελέγχου.
Μπορώ να κάνω αναµετάδοση στο Αυτόµατο Πρόγραµµα;
Ναι, απλά πηγαίνετε στην οθόνη ∆οµής Αυτόµατου Προγράµµατος και ρυθµίστε τις µέρες και τις ώρες που
θέλετε να δουλεύει ο Jazler σε κατάσταση Αυτόµατης Αναµετάδοσης.
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Ζωντανή Εκποµπή
∆ιαφορές µεταξύ Ζωντανής Εκποµπής & Αυτόµατου Προγράµµατος:
Πιέζοντας το κουµπί «Ζωντανή Εκποµπή», ο Jazler δεν επιλέγει αυτόµατα τραγούδια όπως στο Αυτόµατο
Πρόγραµµα. Περιµένει εσάς να προσθέσετε τραγούδια στην playlist. Εάν δεν υπάρχουν τραγούδια να
µεταδώσει, ο Jazler θα πάει σε κατάσταση σιγής.
∆ιαφηµίσεις & Spots
Στην Ζωντανή Εκποµπή, ο Jazler εµφανίζει µία προειδοποίηση διαφηµίσεων, 1- 5 λεπτά πριν µεταδοθεί το
πακέτο (εξαρτάται από τη ρύθµιση που κάνατε στις γενικές ρυθµίσεις). Εάν πιέσετε το κουµπί OK, οι
διαφηµίσεις θα αρχίσουν να µεταδίδονται αυτόµατα. Εάν µεταδίδεται ένα track, o Jazler θα περιµένει να
τελειώσει και µετά θα αρχίσει τη µετάδοση των διαφηµίσεων. Στο τέλος του διαφηµιστικού πακέτου, o Jazler
θα εµφανίσει µία οθόνη προειδοποίησης. Η οθόνη προειδοποίησης δεν θα εµφανιστεί αν προσθέσετε
τραγούδια µετά τις διαφηµίσεις.

Ραδιοφωνική Αυτοµατοποίηση Jazler

Κατάσταση Αναµετάδοσης
Η Κατάσταση Αναµετάδοσης είναι κάτι σαν την Ζωντανή Εκποµπή αλλά χωρίς να µεταδίδονται tracks, αντίθετα
µεταδίδεται η γραµµή εισόδου της κάρτας ήχου. Αν εισάγετε και µεταδώσετε ένα track, η γραµµή εισόδου θα
κλείσει µε fade out και το track θα µεταδοθεί.
Στη Κατάσταση Αναµετάδοσης, o Jazler δεν περιµένει να τελειώσει κανένα track. ∆ιακόπτει αµέσως την
αναµετάδοση ή το track που µεταδίδεται και αρχίζει τις διαφηµίσεις.
Ρυθµίστε τις επιλογές αναµετάδοσης και την ένταση στην οθόνη Βοηθήµατα/Επιλογές - Αναµετάδοση.
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Πρόσθεση και διαγραφή των tracks

Αναφέρεται στην οθόνη Studio και Playlist
Η οθόνη studio και τροποποίησης playlist είναι σχεδόν ίδιες. Σ’ αυτό το θέµα θα περιγράψουµε πως λειτουργεί
η µηχανή αναζήτησης και πως να εισάγετε το επιλεγµένο track που θέλετε στη playlist.

Πως να βρω ένα συγκεκριµένο track;

Θα σας δώσουµε µερικά παραδείγµατα αµέσως τώρα. Τα παραδείγµατα αυτά αναφέρονται σε
τραγούδια, αλλά µπορείτε να κάνετε το ίδιο για jingles και spots επίσης:

o
o

o
o

Θέλω να βρω τα τραγούδια που ο τίτλος τους αρχίζει µε “You are”:
Πληκτρολογήστε You are στο πεδίο κειµένου και πιέστε το κουµπί Τίτλος. Ο Jazler θα
επιστρέψει τραγούδια όπως “You are my sunshine”, “You are not alone” κ.λ.π.
Θέλω να βρω τα τραγούδια που περιέχουν τη λέξη “rain” στον τίτλο τους:
Πληκτρολογήστε * στο πεδίο κειµένου και πιέστε το κουµπί Τίτλος. Ο Jazler θα
επιστρέψει τραγούδια όπως “Sunshine on a rainy day”, “When the rain begins to
fall”, “It’s raining men” κ.λ.π.
Θέλω να βρω όλα τα τραγούδια του George Michael: Πληκτρολογήστε Michael ή
στο πεδίο κειµένου και πιέστε το κουµπί Επώνυµο.
Θέλω να βρω τα τραγούδια δεκαετίας του '80 του George Michael:
Πληκτρολογήστε Michael ή Mich στο πεδίο κειµένου, επιλέξτε ∆εκαετία του '80 από το
combo box υποκατηγορίας και πιέστε το κουµπί Επώνυµο.
Θυµηθείτε: Ο αστερίσκος (*) είναι ακριβώς ο ίδιος µε τον µπαλαντέρ των Windows.
Επίσης: Εάν το κουµπί Όνοµα, Επώνυµο & Τίτλος είναι είδη πιεσµένο, απλά πιέστε ENTER
ή κάντε click στο κουµπί Εύρεση

Εισάγοντας το επιθυµητό track στη playlist...
Εάν βρήκατε το track που θέλατε απλά πιέζετε στο deck που θέλετε (στα αριστερά σας) και πιέζετε το
επιθυµητό κουµπί τροποποίησης (Αλλαγή, Εισχώρηση κ.λ.π.). Κάνοντας διπλό click στο επιλεγµένο track, το
εισάγετε στη playlist. Αν αυτό το track είναι τραγούδι, µπορείτε να το εισάγετε στη playlist µαζί µε ένα
sweeper επιλέγοντας το τραγούδι και πιέζοντας το κουµπί «Καταχώρηση µε Sweeper».
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Το monitor του studio
Με αυτή την οθόνη µπορείτε να ακούσετε από το monitor ένα track πριν φτάσει στον αέρα. Το monitor σας
επιτρέπει επίσης να αλλάξετε τις Θέσεις Εκκίνησης και Μίξης ενός track. ∆ουλεύει ακριβώς όπως την
τροποποίηση ενός track στην οθόνη βάσης δεδοµένων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το θέµα
Τροποποίηση ενός µουσικού track.
Όταν τροποποιείτε ένα track µε monitor, ο ήχος πηγαίνει στην δεύτερη κάρτα ήχου του υπολογιστή σας. Για
να ρυθµίσετε την δεύτερη κάρτα ήχου, απλά πηγαίνετε στις Ρυθµίσεις Ήχου των γενικών ρυθµίσεων του
Jazler.
Η αλλαγή της Θέσης Εκκίνησης και Μίξης ενός track δεν θα επηρεάσει τη βάση δεδοµένων. Οι επιλογές αυτές
απλά δεν θα αποθηκευτούν στη βάση δεδοµένων. Θα χρησιµοποιηθούν µόνο για την συγκεκριµένη µετάδοση
του track

Πως να ακούσω ένα track από το monitor;
Επιλέξτε το επιθυµητό track από τα decks και πιέστε το κουµπί monitor. Η εκτέλεση του track θα
ξεκινήσει αυτόµατα από την δεύτερη κάρτα ήχου. Μετά µπορείτε να το τροποποιήσετε εάν θέλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχετε δευτερεύουσα κάρτα ήχου ίσως να έχετε ένα σφάλµα τύπου « WAVE OUT
OPEN ERROR» ή το track θα αρχίσει να µεταδίδεται από την κύρια κάρτα ήχου σας. Σας συνιστούµε
να τοποθετήσετε και µια δεύτερη κάρτα ήχου, όχι µόνο για να µην χάσετε τη σπουδαία αυτή
δυνατότητα, αλλά και γιατί διαφορετικά θα κάνετε προακρόαση των track στον αέρα!
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Instant Jingles
Με αυτήν την οθόνη µπορείτε να µεταδώσετε αµέσως τα jingles και τα sweepers χωρίς να τα εισάγετε
στη playlist. Καθώς ο χρόνος υπολογίζεται αυτόµατα µπορείτε εύκολα να τα επιλέξετε να µεταδοθούν
αµέσως, και να ξέρετε από τον χρόνο Intro των τραγουδιών σας τη σωστή στιγµή που θα τα
µεταδώσετε. Έτσι θα έχετε τέλεια συγχρονισµένα Jingles ή sweepers συνεχώς!
Παλέτες
Στην επάνω πλευρά της οθόνης instant jingles µπορείτε να δείτε την ώρα, το χρόνο που µένει µέχρι να
τελειώσει ενα jingle που παίζει, καθώς και το όνοµα της τρέχουσας παλέττας.
ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ FADE MIX
Πιέζοντας αυτό το κουµπί θα δείτε ο,τι θα αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν είναι ενεργοποιηµένο αυτό το
κουµπί, µπορείτε να µεταδώσετε µόνο ένα jingle κάθε φορά. Αν πιέσετε να µεταδοθεί και άλλο jingle
ενώ µεταδίδεται ένα άλλο, ο Jazler θα κάνει fade out στο προηγούµενο. Μπορείτε να αλλάξετε τον
χρόνο fade out στο παράθυρο επιλογών των instant jingles (κάτω δέξια στην τρέχουσα οθόνη).
Οι άµεσες παλέτες και το κουµπί εύρεσης παλέτας
Ακριβώς κάτω απο τη παλέτα των Jingles υπάρχουν έξι άσπρα κουµπιά όπου µπορείτε να αναθέσετε τις
παλέτες που χρησιµοποιείτε περισσότερο. Για να αναθέσετε µια παλέτα σε ένα κουµπί, κάνετε δεξί κλίκ
επάνω του και επιλέξτε την παλέτα που επιθυµείτε και πατήστε OK. Αν θέλετε να χρησιµοποιείστε µια
παλέτα που δεν χρησιµοποιείται πολύ, τότε πατήστε στο κουµπί «Εύρεση παλέτας» και επιλέξτε. Η
παλέτα θα εµφανιστεί επίσης στο τελευταίο κουµπί (δεξιά) για άµεση πρόσβαση.
Το κουµπί επιλόγων (µε εικονίδιο το κατσαβιδάκι)
Το κουµπί αυτό θα εµφανίσει τον διάλογο επιλογών των instant jingles. Σ’ αυτό τον διάλογο µπορείτε
να κάνετε τις αλλαγές σας στις ρυθµίσεις µετάδοσης, όπως κάρτα ήχου, ταχύτητα µίξης, να
προθαφαιρέσετε παλέτες ή και να τις µετονοµάσετε.
Το κουµπί stop
Το κουµπί αυτό θα σταµατήσει ότι µεταδίδεται και θα επαναφέρει όλα τα κουµπιά.
Τα κουµπιά πάνω και κάτω
Τα κουµπιά αυτά σας επιτρέπουν να αλλάζετε τo επίπεδο σε κάθε παλέτα. Η κάθε παλέτα έχει 6 επίπεδα
µε 32 κουµπιά.
∆ιάλογος Επιλογών Κουµπιών
Σ’ αυτόν τον διάλογο ρυθµίζετε τις επιλογές από κάθε κουµπί. Ο διάλογος αυτός εµφανίζεται κάθε φορά
που κάνετε δεξί click στο επιθυµητό κουµπί (όχι deck).
Όνοµα αρχείου
Αναζητήστε για να βρείτε το αρχείο που θέλετε να εκπροσωπεύει το κουµπί αυτό για µετάδοση. Ο Jazler
Show! µπορεί να δεχθεί όλα τα .wav και τα αρχεία .MP3 σε οποιοδήποτε τύπο συµπίεσης.
Τίτλος που θα εµφανίζεται στο κουµπί
Πληκτρολογήστε σ’ αυτό το πεδίο κειµένου τον τίτλο που θέλετε να εµφανίζεται στο κουµπί αυτό. Κάτω
από τον τίτλο, ο Jazler Show! θα εµφανίσει τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα.
Χρώµα
Επιλέξτε το χρώµα που θέλετε να έχει το κουµπί. Μπορείτε να αλλάξετε µόνο το υπόβαθρο. Το χρώµα
του κειµένου είναι πάντα µαύρο.
Κουµπί Jingle
Στη µέση της οθόνης µπορείτε να δείτε πως θα εµφανίζεται το κουµπί στην κεντρική οθόνη. Όλες οι
αλλαγές που κάνετε θα εφαρµόζονται αυτόµατα σε αυτό το δοκιµαστικό κουµπί για να τις κάνετε
προεπισκόπηση.
Πράσινα κουµπιά (ρύθµιση θέσης εκκίνησης)
Υπάρχουν 4 πράσινα κουµπιά. Το κουµπί µε τους αριθµούς πάνω του, είναι το κουµπί που εµφανίζει και
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εισάγει τον χρόνο έναρξης του jingle. Αν το jingle έχει παύση στην αρχή του αρχείου, µπορείτε να την
παραβλέψετε µε αυτό το κουµπί καθώς και µε τα δύο κουµπιά που βρίσκονται από κάτω του. Τα
κουµπιά αυτά µεταφέρουν τον χρόνο έναρξης 50ms πίσω και µπροστά κάθε φορά που τα πιέζετε. Το
κουµπί προακρόασης (preview) σας επιτρέπει να δείτε αν ρυθµίσατε σωστά τον χρόνο έναρξης
Κόκκινα κουµπιά (ρύθµιση θέσης τέλους)
Τα κόκκινα κουµπιά κάνουν το ίδιο που κάνουν και τα πράσινα αλλά για το τέλος του αρχείου. Αυτό
γιατί υπάρχει η περίπτωση ένα αρχείο να έχει παύση στο τέλος του, και ο Jazler Show! θα εµφανίσει
λανθασµένη διάρκεια του αρχείου.
Κουµπί «Αφαίρεση»
Πιέζοντας αυτό το κουµπί, ο Jazler διαγράφει το κουµπί που θέλατε να δείτε.
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Κλήση χειροκίνητα µορφοποιηµένων playlists και πακέτων spot
Κλήση πακέτου spot
Αυτός ο τοµέας σας επιτρέπει να καλέσετε ένα πακέτο από spot που είναι προγραµµατισµένο στον
Jazler.
Πατήστε το κουµπί «Πακέτα» και αµέσως µετά, πατήστε το deck όπου θέλουν να ξεκινήσουν. Θα
εµπφανιστεί το παράθυρο διαλόγου επιλογής του πακέτου διαφηµίσεων που επιθυµείτε.
Πληκτρολογήστε την ώρα που είναι προγραµµατισµένο αυτό το πακέτο να µεταδοθεί και πιέστε το
κουµπί preview. Μπορείτε επίσης να πατήστε τα κουµπιά «Προηγούµενο Πακέτο» και «Επόµενο
πακέτο» για να εντοπίσει αυτόµατα το πρόγραµµα τα κοντινότερα διαφηµιστικά πακέτα. Εάν είστε
ικανοποιηµένοι, πιέστε το κουµπί ok. Οι διαφηµίσεις θα προστεθούν στη playlist.
Κλήση playlist
Για να ανακαλέστε ένα playlist, πατήστε το κουµπί Playlists και επιλέξτε το playlist που επιθυµείτε.
Πατώντας το ok, το playlist θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε υπάρχων playlist. Η οθόνη επιλογής
playlists σας δείχνει όλα τα διαθέσιµα playlists και τη διάρκειά τους.
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Ραδιοφωνική Αυτοµατοποίηση Jazler

Η οθόνη RDS
Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το χρονοδιάγραµµα εκποµπής κειµένου RDS. Στα αριστερά, θα
δείτε έναν πίνακα ηµέρας και ώρας. Όταν επιλέξετε µια µέρα και ώρα, θα δείτε τα κείµενά τους στον πίνακα
µαύρης λίστας µε άσπρα γράµµατα στο µέσο της οθόνης.
Το εναλλακτικό κείµενο
Πιέζοντας στο εναλλακτικό κείµενο (θα το βρείτε κάτω από τις µέρες), µπορείτε να δώσετε ένα
προκαθορισµένο µήνυµα που θα εµφανίζετε όταν µία συγκεκριµένη ώρα δεν έχει µήνυµα. Το εναλλακτικό
κείµενο µεταδίδεται µόνο εάν το έχετε επιλέξει στις Ρυθµίσεις RDS της οθόνης γενικών επιλογών.
Πως να εισάγετε ένα κείµενο στο πρόγραµµα
Απλά πληκτρολογήστε την επιθυµητή λέξη (λέξεις) – µέχρι 8 χαρακτήρες – και πιέστε το enter. Η λέξη θα
προστεθεί στη λίστα.
Μπορείτε επίσης να εισάγετε λέξεις πιέζοντας το κουµπί Εισαγωγή και µετά τη λέξη που θέλετε να είναι κάτω
από την λέξη που εισάγατε.
Αυτόµατα, µπορείτε να µεταδώσετε τη σωστή ώρα αν πληκτρολογήσετε TIME!, την ηµεροµηνία αν
πληκτρολογήσετε DATE! Ή το τραγούδι που µεταδίδει (αν είναι διαθέσιµο) πληκτρολογώντας SONG!
Ταχύτητα
Ρυθµίστε την ταχύτητα της ακολουθίας µε τα κουµπιά ταχύτητας τα οποία βρίσκονται πάνω δεξιά της οθόνης.
Η ταχύτητα είναι x 0.25 δευτερόλεπτα. Αυτό σηµαίνει ο,τι 4 αλλαγές της λέξης ανα δευτερόλεπτο
Ροή προγράµµατος
Η Ροή προγράµµατος σας επιτρέπει να µεταδώσετε έκτακτα µηνύµατα χωρίς να αναιρέσετε τα προκαθορισµένα.
Πιέστε την επιλογή «Έκτακτο Κείµενο», εισάγετε το επιθυµητό κείµενο και πιέστε το κουµπί «Εφαρµογή
Έκτακτου Κειµένου». Για να επιστρέψετε στο προκαθορισµένο µήνυµα, απλά πιέστε στην επιλογή
«Προκαθορισµένο Κείµενο».
Το κουµπί Ενηµέρωση RDS
Τα νέα µηνύµατα που εισάγατε δεν θα µεταδοθούν αν δεν κάνετε κλικ σ’ αυτό το κουµπί. Το κουµπί αυτό
ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων του RDS µε όλες τις αλλαγές που κάνατε.
Χάρτης RDS
Πιέζοντας το κουµπί αυτό θα δείτε έναν χάρτη όπου έχετε εισάγει τα κείµενα σε χρονοδιάγραµµα. Πιέζοντας
στο επιθυµητό κελί, η οθόνη τροποποίησης αλλάζει στη συγκεκριµένη ώρα ώστε να το τροποποιήσετε.
Κουµπιά Offline & Online
Τα κουµπιά αυτά συνδέουν και αποσυνδέουν τον Jazler από τη συσκευή RDS. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
RDS, πηγαίνετε στις ρυθµίσεις RDS της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε να µεταδώσετε τα κείµενα των διαφηµίσεων, καθώς θα µεταδίδονται οι
διαφηµίσεις, ο Jazler θα µεταδίδει µόνο το κείµενό τους.
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Αυτόµατο Πρόγραµµα

Τροποποίηση του Αυτόµατου Προγράµµατος
Το αυτόµατο πρόγραµµα του Jazler εξαρτάται απο τις ρυθµίσεις που θα κάνετε στις οθόνες «Ροή Μουσικής και
jingles» και την «∆οµή Αυτόµατου Προγράµµατος» που θα βρείτε στο Πίνακα Ελέγχου > Αυτόµατο πρόγραµµα.
Ροή Μουσικής & Jingles
Σ’ αυτή την οθόνη, αποφασίζετε ποια θα είναι η ακολουθία των τραγουδιών, των sweepers και των jingles.
π.χ. ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > JINGLE > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι + SWEEPER. Μπορείτε να έχετε διαφορετική
ακολουθία για κάθε ώρα της εβδοµάδας.
Η ∆οµή Αυτόµατου Προγράµµατος
Σ’ αυτήν την οθόνη, αποφασίζετε τις µουσικές κατηγορίες που θα επιλέγονται όταν o Jazler είναι στο
Αυτόµατο Πρόγραµµα. Μπορείτε να επιλέξτε µέχρι και 10 διαφορετικές κατηγορίες τραγουδιών να παίζουν
ταυτόχρονα για κάθε ηµίωρο της εβδοµάδας.

Κατάσταση Αυτόµατου Προγράµµατος

Ροή Μουσικής & Jingles
Σ’ αυτή την οθόνη, αποφασίζετε ποια θα είναι η ακολουθία των τραγουδιών, των sweepers και των jingles.
π.χ. ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > JINGLE > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι > ΤΡΑΓΟΥ∆Ι + SWEEPER. Μπορείτε να έχετε διαφορετική
ακολουθία για κάθε ώρα της εβδοµάδας.
Στα αριστερά σας, θα δείτε τις µέρες και τις ώρες όπου µπορείτε να εφαρµόσετε µία διαφορετική ακολουθία
από την εναλλακτική ακολουθία. Η εναλλακτική θα τεθεί σε εφαρµογή όταν δεν έχει ορισθεί καµία ακολουθία
στο χρονοδιάγραµµα.
Πως να δηµιουργήσω µία ακολουθία
Επιλέξτε την επιθυµητή µέρα και ώρα ή το Εναλλακτικό κείµενο. Στη µέση της οθόνης στο πάνω µέρος
µπορείτε να δείτε ένα combo box που περιέχει τις λέξεις ΤΡΑΓΟΥ∆Ι, JINGLE, ΤΡΑΓΟΥ∆Ι+SWEEPER. Επιλέξτε το
επιθυµητό track για να αρχίσει η ακολουθία και πιέστε στο κουµπί Πρόσθεση. Το ίδιο ισχύει και για το κουµπί
Εισχώρηση αλλά πρέπει πρώτα να επιλέξετε που θέλετε να εισάγετε το νέο track. Προσθέτετε µέχρι 20 tracks
για µία ακολουθία.
Προεπιλεγµένο Εναλλακτικό
Πιέζοντας το κουµπί «Προεπιλεγµένο Εναλλακτικό», o Jazler διαγράφει κάθε ακολουθία που έχετε εισάγει στην
προκαθορισµένη σελίδα και τοποθετεί µία ακολουθία από τρία τραγούδια, ένα jingle και ένα τραγούδι µε
sweeper.
Εάν έχετε ένα Εναλλακτικό τµήµα χωρίς καµία εγγραφή, o Jazler θα πιέσει αυτόµατα το κουµπί Προεπιλεγµένο
Εναλλακτικό.
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Αυτόµατο Πρόγραµµα

∆οµή Αυτόµατου Προγράµµατος
Η οθόνη αυτή είναι η καρδιά του Αυτόµατου Προγράµµατος. Στα αριστερά σας, µπορείτε να επιλέξετε την
µέρα που θέλετε να δείτε. Το µεγάλο πλέγµα δείχνει τη δοµή του Αυτόµατου Προγράµµατος όλης της µέρας σε
ηµίωρα.
Πώς να αναθέσετε σε ένα συγκεκριµένο ηµίωρο να µεταδίδει µία µουσική κατηγορία
Επιλέξτε το ηµίωρο που θέλετε, µετά επιλέξτε την κατηγορία και την υποκατηγορία που θέλετε να µεταδοθεί
στη συγκεκριµένη ώρα και πιέστε το µεγάλο κουµπί µε το βέλος για να το θέσετε στο συγκεκριµένο ηµίωρο.
Επαναλάβετέ το για να αναθέσετε και σε άλλες ζώνες ώρας επίσης. Μπορείτε να προσθέσετε µέχρι 10
διαφορετικές κατηγορίες σε κάθε ηµίωρο.
Παιχνίδι µε ποσοστά κατηγορίας
Μπορείτε να προσθέσετε την ίδια κατηγορία πολλές φορές στο ίδιο ηµίωρο. Αυτό θα κάνει την κατηγορία αυτή
να µεταδίδεται πιο πολλές φορές από κάποια άλλη στο ίδιο ηµίωρο. Μπορείτε να µεταδώσετε 75% Pop & 25%
Rock προσθέτοντας POP - POP - POP - ROCK.
Αυτόµατη Αναµετάδοση
Επιλέξτε το ηµίωρο που θέλετε και πιέστε το µεγάλο κουµπί µε το βέλος δίπλα από το εικονίδιο αναµετάδοσης.
Αυτό θα θέσει το συγκεκριµένο ηµίωρο σε κατάσταση αναµετάδοσης. ∆εν µπορείτε να προσθέσετε µουσική
κατηγορία όταν υπάρχει η κατάσταση αναµετάδοσης και αντίστροφα (δεν υπάρχει λογική).
Το Φίλτρο Γρήγορης Εύρεσης
Φανταστείτε ο,τι έχετε φορτώσει τη δοµή µε πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες και θέλετε να δείτε που
έχετε καθορίσει να µεταδοθούν τραγούδια Pop - ∆εκαετίας του '80. Θα ήταν πολύ δύσκολο να βρείτε την
κατηγορία αυτή σε τέτοιο χάλι. Γι’ αυτό τον λόγο προσθέσαµε το Φίλτρο Γρήγορης Εύρεσης. Απλά επιλέξτε την
επιθυµητή κατηγορία και θα υπογραµµισθούν µε κόκκινο υπόβαθρο ώστε να τα βρείτε πιο εύκολα.
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∆ηµιουργία Playlists
Το τµήµα playlists θα το βρείτε στην καρτέλα Αυτόµατου Προγράµµατος του Πίνακα Ελέγχου. Το τµήµα αυτό
αποθηκεύει playlists που δηµιουργήθηκαν από χρήστες για προγραµµατισµένη ή χειροκίνητη χρήση.
Η βάση δεδοµένων των playlists
Αυτή είναι η κεντρική οθόνη που εµφανίζετε όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο playlist. Μπορείτε να Προσθέσετε,
Αφαιρέσετε, Αναλύσετε και Εισάγετε playlists από άλλα Συστήµατα Αυτοµατισµού.
Τροποποίηση playlist
Όταν προσθέτετε ή θέλετε να τροποποιήσετε µία playlist, θα µεταβείτε σ’ αυτή την οθόνη. Η οθόνη αυτή
µοιάζει πολύ µε του studio, αλλά δεν µεταδίδει την ακολουθία που δηµιουργήσατε, το αποθηκεύει στη δικιά
του βάση δεδοµένων.
Εισαγωγή playlist
Ο Jazler µπορεί να εισάγει playlists από ειδικά διαµορφωµένα αρχεία κειµένου. Αυτά τα αρχεία συνήθως
δηµιουργούνται από άλλα προγράµµατα.

Η Βάση ∆εδοµένων Playlists
Στην οθόνη αυτή γίνεται η εµφάνιση των Playlist. Εδώ µπορείτε να βρείτε όλες τις Playlists που είναι
αποθηκευµένες στον ∆ιακοµιστή. Κάνοντας διπλό κλικ σε µία καταχώρηση playlist σας εµφανίζει τα
περιεχόµενά της και έπειτα, µπορείτε να τα τροποποιήσετε.
Προσθήκη νέας playlist
Πιέστε το εικονίδιο Νέας Playlist. Θα κληθείτε να δώσετε ένα όνοµα στη playlist. Αφού εισάγετε το όνοµα, θα
µεταβείτε στην ανάλυση της playlist. Η ανάλυση θα είναι κενή. Η πρόσθεση και η διαγραφή των tracks της
playlist είναι ίδια µε το studio. Για να δείτε πως να τροποποιήσετε µία playlist, δείτε το θέµα Πρόσθεση &
∆ιαγραφή tracks
Εισαγωγή από άλλο πρόγραµµα
Ο Jazler µπορεί να εισάγει playlist από ειδικά διαµορφωµένα αρχεία κειµένου. Αυτά τα αρχεία συνήθως
δηµιουργούνται από άλλα προγράµµατα.

Ανάλυση µίας playlist
Όταν κάνετε διπλό κλικ σε µία playlist ή δηµιουργείτε νέα playlist, θα δείτε αυτή την οθόνη. Στην οθόνη αυτή
µπορείτε να φτιάξετε την λίστα που θέλετε και να ρυθµίσετε τη µέρα και την ώρα που θέλετε να µεταδοθεί.
∆εν είστε υποχρεωµένος να εισάγετε ώρες µετάδοσης εάν δεν θέλετε. Μπορείτε απλά να την αποθηκεύσετε και
να την καλέσετε χειροκίνητα από την οθόνη studio όταν το θέλετε.
Πρόσθεση και ∆ιαγραφή των tracks
Η προσθήκη και η διαγραφή των tracks της playlist είναι ίδιο µε του studio. Για να δείτε πως να τροποποιήσετε
µια playlist, δείτε το θέµα Πρόσθεση & ∆ιαγραφή των tracks.
Προγραµµατισµός µίας playlist
Μπορείτε να προγραµµατίσετε µία playlist απλά πιέζοντας το κουµπί «Πρόσθεση» κάτω αριστερά της οθόνης.
Θα κληθείτε να εισάγετε την ώρα και µέρα που θέλετε να µεταδώσετε την playlist. Μπορείτε να προσθέσετε
όσες ώρες και ηµέρες θέλετε µε τη δυνατότητα αυτή.
Τυχαία Σειρά Τραγουδιών: Κάντε κλικ στην επιθυµητή ώρα και ηµέρα και ενεργοποιήστε την επιλογή
«Τυχαία Σειρά Τραγ.». Όταν έρθει αυτή η ώρα, η playlist θα µεταδοθεί µε τυχαία σειρά τραγουδιών. Τα jingles
και η διαφηµίσεις που µπορεί να περιλαµβάνονται στο playlist δεν θα αλλάξουν θέση.
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Εισαγωγή από άλλο πρόγραµµα
Το τµήµα αυτό σας βοηθάει να εισάγετε playlists από κάθε επαγγελµατική εφαρµογή playlister. Ο Jazler
υποστηρίζει τα προγράµµατα MusicMaster ,PowerGold, MusicOne µέχρι στιγµής, καθώς και απλά αρχεία

playlist που περιέχουν απλά τον κατάλογο και το όνοµα του µουσικού αρχείου. (m3u, txt)
Μπορείτε επίσης να εισάγετε τα jingles ή τα sweepers σε playlist σε περίπτωση που η playlist δεν
περιέχει κανένα. Πιέζοντας το κουµπί «Εκκίνηση Εισαγωγής», ο Jazler αρχίζει να διαβάζει το αρχείο txt
και σας επιστρέφει τα αποτελέσµατα στη µαύρη οθόνη από κάτω.
Η εισαγωγή ενός αρχείου είναι πολύ απλή:
Βήµα Ένα
Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου ASCII. (Πάνω-δεξί combo box)
Βήµα ∆ύο
Επιλέξτε το αρχείο ASCII (πάνω-αριστερό text-box)
Βήµα Τρία
Ρυθµίστε την Ηµεροµηνία και Ώρα Αρχής (µόνο στο απλό κείµενο)
Βήµα Τέσσερα
Κάντε κλικ στο κουµπί «Εκκίνηση Εισαγωγής»
Σηµειώσεις:
a) Αν εισάγετε από µία επαγγελµατική εφαρµογή playlister, ακολουθήστε τις οδηγίες στον φάκελο
Goodies της εγκατάστασης του Jazler στα Program Files.
b) Αρχεία απλού κειµένου έχουν µόνο τον κατάλογο του αρχείου. π.χ.
D:\AUDIO\MUSIC\DANCE\SUGABABES-FREAK LIKE ME.MP3

Για να µάθετε περισσότερα στο πώς να εισαγάγετε playlists, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας:
support@jazler.com
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Ανίχνευση λαθών

Γνωστά προβλήµατα
Αυτά είναι προβλήµατα που δεν µπορέσαµε να διορθώσουµε ακόµα.

Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ
Αυτό συχνά συµβαίνει όταν έχετε παλιές εκδόσεις από λογισµικό καταπολέµησης ιών
(antivirus). Αναβαθµίστε το λογισµικό αυτό η απενεργοποιήστε το σύστηµα αυτόµατης
προστασίας όταν δουλεύει o Jazler.
ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ Η ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ «ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΒΑΣΗΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ»
Αυτό είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να εύχεστε να µην το είχατε ποτέ! Αν δεν είχατε κάνει
back up των αρχείων Jazler, ίσως να καταλήξετε στην επανεισαγωγή όλων των τραγουδιών,
jingles και διαφηµίσεών σας ξανά από την αρχή. Το πρόβληµα συχνά συµβαίνει όταν έχετε
κακή LAN σύνδεση. Μία κακή LAN σύνδεση ίσως καταστρέψει τα αρχεία σας και τον Jazler. Το
πρόβληµα αυτό ίσως να είναι διορθώσιµο. Πρίν αποφασίστε να ανακαλέσετε παλιότερ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΧΝΟ BACKUP ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ, BACKUPS ΒΑΣΕΩΝ. ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ.
Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ RDS PRAIS 732 & SIEL ΧΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΥΝ
ΛΕΞΕΙΣ)
Τα µοντέλα αυτά βασίζονται σε τεχνολογία που δεν µπορεί να συνδυαστεί µε ένα λογισµικό
ζωντανής µετάδοσης. ΠΑΝΤΩΣ το πρόβληµα εµφανίζετε µόνο σε δέκτες RDS µε µεγάλο
διορθωτή σφαλµάτων. Τα µοντέλα αυτά (όπως τα SONY ή BLAUPUNKT) παραλείπουν λέξεις
διότι δεν µπορούν να συγχρονιστούν µε τον κωδικοποιητή RDS. Το πρόβληµα αυτό δεν θα
λυθεί ποτέ. Πρέπει να προµηθευτείτε νέο µοντέλο η µάρκα.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ RDS AEV 4500 Η STARGATE ΧΑΝΕΙ ΛΕΞΕΙΣ
Για να µη χάνονται λέξεις απο τα συγκεκριµένα RDS πρέπει να κάνετε ρυθµίσεις στο τµήµα
Group Editing απο το λογισµικό ρυθµίσεων του RDS που σας δίνει η AEV. Στο group editing
πρέπει να ρυθµίσετε το group 0 (που περιλαµβάνει το PSN, το σύστηµα µετάδοσης λέξεων
δηλαδή) να έχει προτεραιότητα πάνω απο 95% για να µη χάνονται λέξεις.
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Tips’n’Tricks
Καθώς o Jazler είναι ένα νέο πρόγραµµα, δεν ξέρουµε τίποτα ακόµα για προβλήµατα χρηστών. Αυτό το τµήµα
θα ανανεώνεται συχνά καθώς θα λαµβάνουµε τα e-mail σας και τις ερωτήσεις σας, αναγνωρίζοντας
προβλήµατα που έχετε αναφέρει, ή καταστάσεις που έχουν προκύψει λόγο λανθασµένης χρήσης. Αυτό θα
βοηθήσει και την οµάδα ανάπτυξης και τους τελικούς χρήστες όπως εσάς να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανά
προβλήµατα.

Μην µπερδεύετε τη δοµή του προγράµµατός σας πάρα πολύ!
Ο Jazler Radio SimplePack δεν είναι super playlister, έτσι µην φτιάχνετε πολλές κατηγορίες και
υποκατηγορίες όπως Pop_MidTempo_Man, Pop_MidTempo_Woman, Pop_UpTempo_Man ..... κ.λ.π.
Απλά θα µπερδέψετε το πρόγραµµα και θα το κάνετε πιο αργό. Τουλάχιστον κάντε το Pop_MidTempo,
Pop_UpTempo κ.λ.π.
Οργανώστε τα µουσικά αρχεία σας σε φακέλους των 650MB
Αυτό είναι ένας εύκολο τρόπος να έχετε CD backups από τα µουσικά σας αρχεία. Σε περίπτωση
σφάλµατος σκληρού δίσκου, µπορείτε να τα επαναφέρετε πολύ εύκολα απλά αντιγράφοντας τα από
το CD σε έναν νέο διαµορφωµένο σκληρό δίσκο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ BACKUP ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ JAZLER ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ!
Μην χρησιµοποιείτε άλλα προγράµµατα στον κεντρικό υπολογιστή studio.
Ο Jazler δεν εγγυάται αξιοπιστία εάν κάποια άλλα προγράµµατα καταλαµβάνουν τους πόρους του
υπολογιστή σας. Εάν θέλετε οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος χωρίς διαστρεβλώσεις ή παύση ήχου,
σας συνιστούµε ιδιαίτερα να χρησιµοποιήσετε έναν ξεχωριστό υπολογιστή για χρήση µόνο του
Jazler. Παρόλο που πολλά tests έχουν παρουσιάσει συµβατότητα µε µερικά προγράµµατα να
τρέχουνε παράλληλα µε τον Jazler, µπορείτε να αποφύγετε άδικη σπατάλη χρόνου αναθέτοντας ένα
ξεχωριστό σύστηµα για τον υπολογιστή Studio.
Πρέπει να έχετε τουλάχιστον δυο υπολογιστές
Προσθέστε, τροποποιήστε ή διαγράψτε τα αρχεία σας, τροποποιήστε τις Βάσεις ∆εδοµένων του Jazler
από έναν δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κ.λ.π. υπολογιστή. Η δυνατότητα τροποποίησης από δίκτυο LAN
δίνει στη ραδιοφωνική σας οµάδα όχι µόνο ισχυρά εργαλεία, αλλά και την ασφάλεια ο,τι ακόµα και
αν κολλήσει ο υπολογιστής επεξεργασίας, ο Jazler θα συνεχίσει να λειτουργεί στον αέρα χωρίς
πρόβληµα.
Χρησιµοποιείτε την Γρήγορη Εύρεση Αρχείων Ήχου
∆εν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να βρείτε και να εισάγετε αρχεία στη Βάση ∆εδοµένων του Jazler. Ο
οδηγός αρχείων ήχου αναγνωρίζει το όνοµα αρχείου και τοποθετεί το όνοµα, επώνυµο και τίτλο στα
σωστά πεδία.
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Υποβολή προβλήµατος λογισµικού

Ανακαλύψατε ένα πρόβληµα λογισµικού; Θα χαιρόµασταν να υποβάλατε µία αναφορά του
προβλήµατος στο τµήµα ανάπτυξης λογισµικού: bugs@jazler.com.
Θυµηθείτε:
•
•
•
•
•
•
•

Αναφέρετε το πλήρες µήνυµα που επιδείχθηκε (εάν υπήρξε µήνυµα)
Ποια ήταν τα προηγούµενα 2-3 βήµατα πριν εµφανιστεί το πρόβληµα
Οδηγίες για να επανεµφανιστεί το πρόβληµα
Η πλήρης αναφορά του συστήµατός σας, π.χ. υλικό (µνήµη, επεξεργαστής, κάρτες ήχου,
τσιπ κ.λ.π.)
Αναφορά κάθε προγράµµατος που υπάρχει στο σύστηµά σας (δεν συνιστάτε)
Η πλατφόρµα σας (Win98, 98SE, 2000, ME, XP, 2003) και η γλώσσα της.
Η Χώρα σας και η µορφή ώρας (µέρα/µήνας/χρόνος ή µήνας/µέρα/χρόνος)
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Απαιτήσεις

Ο JAZLER ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉΣ» (STUDIO)
Pentium III 1GHz - 256MB RAM ή περισσότερη
∆ύο κάρτες ήχου (συνιστάται SB Audigy)
Μεγάλος Σκληρός ∆ίσκος για τα µουσικά αρχεία

Ο JAZLER ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»

Pentium II 500MHz - 128MB RAM ή περισσότερη
Απλή κάρτα ήχου
Κάρτα δικτύου Ethernet (10Mbps ή παραπάνω)
20MB ελεύθερου χώρου Σκληρού ∆ίσκου για τα αρχεία προγράµµατος
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Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να αναµεταδώσω έναν σταθµό και να µε διακόπτει αυτόµατα για διαφηµίσεις;
Ναι, µπορείτε. Απλά προγραµµατίζετε τις διαφηµίσεις που θέλετε, την ώρα που θέλετε και ρυθµίζετε
τον Jazler στη κατάσταση αναµετάδοσης.
Θέλω να κάνω αναµετάδοση µέχρι τις 10 και µετά να αρχίζει να µεταδίδεται η δική µου
playlist. Μπορώ να το κάνω;
Ναι, Μπορείτε. Αυτό πραγµατοποιείται από το Αυτόµατο Πρόγραµµα. Πηγαίνετε στην οθόνη ∆οµή
Αυτόµατου Προγράµµατος και προγραµµατίζετε την αναµετάδοση, όχι µουσικές κατηγορίες.
Θέλω να κάνω αναµετάδοση αυτόµατα ένα δελτίο ειδήσεων µεταξύ 10:00 και 10:04,
µπορώ να το κάνω αυτό αυτόµατα;
Όχι, µπορείτε να προγραµµατίσετε τον Jazler να κάνει αυτόµατη αναµετάδοση µόνο σε ηµίωρα.
Μπορώ να αφήσω τον Jazler να µεταδίδει και να γυρίσω µετά από µία εβδοµάδα;
Αυτό είναι η κύρια δουλειά του Jazler. Μετά από πολλές δοκιµές, ο Jazler απέδειξε ο,τι µπορεί να
δουλεύει για εβδοµάδες χωρίς κανένα πρόβληµα, και χωρίς την ανάγκη επανεκκίνησης του
συστήµατος.
Μπορώ να µεταδώσω µία playlist πολλές φορές;
Όσες φορές θέλετε. Απλά πηγαίνετε στην ανάλυση της playlist και προγραµµατίστε τις µέρες και τις
ώρες που θέλετε να µεταδοθεί. Μπορείτε ακόµα και να το προγραµµατίσετε να µεταδώσει σε τυχαία
σειρά.
Μπορώ να ρυθµίσω τον Jazler να µεταδώσει µερικά τραγούδια πιο συχνά από άλλα;
Ναι, αυτό πραγµατοποιείτε αλλάζοντας την προτεραιότητα από ένα τραγούδι στην ανάλυσή του.
Ένα τραγούδι µε προτεραιότητα 1 θα µεταδοθεί περίπου 9 φορές περισσότερο από ένα µε
προτεραιότητα 9.
Είµαι σε ένα ζωντανό ραδιοφωνικό πρόγραµµα και παίζω µουσική µε τον Jazler. Μπορώ
να παίξω εφέ και sweepers για τους ακροατές µου όποτε θέλω χωρίς να διακόπτω την
playlist;
Μπορείτε να το κάνετε αυτό µε τα Instant Jingles του Jazler. Μπορείτε να µεταδώσετε µέχρι 8 αρχεία
την ίδια στιγµή!
Μπορώ να έχω µία εκτύπωση των ενεργών διαφηµίσεων και τις ώρες που µεταδίδονται;
Ναι. Μπορείτε να το κάνετε µε το εργαλείο Εκτύπωση spots στο τµήµα Spots του Πίνακα Ελέγχου.
Πως αποφασίζει ο Jazler τι τραγούδι πρέπει να µεταδοθεί µετά στο Αυτόµατο Πρόγραµµα;
Πως σκέφτεται ο Jazler;
Το πρώτο βήµα είναι να δει τι κατηγορία τραγουδιού έχετε προγραµµατίσει γι’ αυτό το ηµίωρο. Μετά
από αυτό ο Jazler ανακτά τα 10 καλύτερα τραγούδια από κάθε κατηγορία και τα προσθέτει στο καλάθι.
(τα 10 καλύτερα τραγούδια είναι τα τραγούδια που έχουν τον περισσότερο καιρό να ακουστούν στον
αέρα, σύµφωνα µε την προτεραιότητά τους). Όταν όλα τα τραγούδια έχουν προστεθεί, ο Jazler επιλέγει
τυχαία ένα από αυτά τα τραγούδια και το προσθέτει στη playlist. Όταν το τραγούδι µεταδοθεί, ο Jazler
το βάζει στο τέλος της λίστας αναµονής και το τραγούδι δεν θα µεταδοθεί αν τα υπόλοιπα τραγούδια
δεν έχουν µεταδοθεί. Αν η προτεραιότητα από ένα τραγούδι είναι µεγάλη, τότε ο Jazler θα το µεταφέρει
στο πάνω µέρος της λίστας, πιο γρήγορα από τα άλλα τραγούδια.
Μέχρι τώρα, έχω ένα άλλο πρόγραµµα ραδιοφωνικής αυτοµατοποίησης για τον σταθµό
µου. Έχω εισάγει 3000 τραγούδια και δεν θέλω να τα εισάγω και πάλι στον Jazler.
Μπορώ να τα εισάγω αυτόµατα;
Ο Jazler υποστηρίζει όλο και περισσότερες εισαγωγές από άλλα προγράµµατα αυτοµατισµού. Αν δεν το
υποστηρίζουµε, απλά στείλτε µας τη βάση δεδοµένων και οι προγραµµατιστές µας θα δηµιουργήσουν
οδηγούς µετατροπής σε µορφή Jazler.
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Πως να αποκτήσετε άδεια χρήσης του προγράµµατος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠO ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Παρακαλώ πηγαίνετε στη σελίδα αγορών στη διεύθυνση www.jazler.com
ΕΛΛΑ∆Α
Επικοινωνήστε µαζί µας στα τηλέφωνα 22510 37811 ή 6945 108061 για περαιτέρω οδηγίες.
Τιµή
Ελέγξτε την παρούσα τιµή από όλα µας τα προϊόντα στην σελίδα µας www.jazler.com. Απλά κάντε click στο
τµήµα αγοράς (purchase).
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