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Köszöntjük a JazlerRádió v2.0 segédcsomagjában
A JazlerRádió a rádióállomások automatizációjának egyik legjobb programja a
médiapiacon. A JazlerRádió program a Jazler család zeneautomatizációjára
szolgáló termékek egy részét képezi.
Miért nem tartalmaz ez az irat programábrázoló képeket?
A JazlerRádió minden három hétben kiadja programjának módosított változatát. Ennek az az eredménye,
hogy a sok gomb és a képernyő sűrűn cserélhetőek. Ez az irat periódikusan változik, amikoris a programban
nagyobb változások történnek. A program lehetőségeinek nagyobb része változatlan marad, de módosulnak
a gombok és a környezet, ezért a program kinézete nincs idecsatolva, mert kiadásról kiadásról változik.
Hogyan használjuk a segítséget?
Minden képernyőn van egy gomb, amely útján segítséget kérünk. A Segítség gomb aktiválásával megjelenik
a segítség fájl az adott képernyő megfelelő témájával.
Mely Jazler verziók hozzáférhetőek még?
A Jazler-nek 4 változata van: a SimplePack, a Cafe, a Cafe Plus és a JazlerShow!

JazlerRadio SimplePack
A SimplePack a rádióállomások automatizációjának egy teljes rendszerét alkotja. Támogatja a zenei
kategóriákat, a beosztásokat, a listákat, a maszkokat, a reklámokat, a jinglek készítését és még sok mást!

JazlerRadio CafePack
A CafePack egy, a fentivel megegyező csomag, azzal a különbséggel, hogy nem támogatja a maszkokat és
reklámokat. Ezeket a programrészeket nem tartalmazza a regisztráció illetve a HASP', amelyet a mi
kompániánktól kap meg.

JazlerRadio CafePack Plus
A CafePack Plus csomag rendelkezik a CafePack minden lehetőségével, beleértve a reklámok közvetítésének
lehetőségét is.

JazlerShow
A Show egy egyedi program a rádió- és televízió műsorokban sugárzandó jinglek számára, ahol szükség van
a jinglek illetve a hangeffektusok többségének pillanatnyi hozzáférhetőségéhez a másodperc
milliomodrészében! A Show program támogatja a touch-screen képernyős rendszereit.
Lépjen kapcsolatba velünk és tegyen javaslatot a softver-ünkhöz!
info@jazler.com
A Jazler Programozó csoportja
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Mi a JazlerRádió?
A Jazler egy, a rádióműsor automatizációjára szolgáló beillesztett softvare, amely az Ön PC-ét teljesen
automatikusan működő rádióállomássá teszi. Az egyetlen amit meg kell tennie, hogy beillessze az audio
fájlokat a megfelelő adatbázisba és a Jazler adásba helyezi őket a következő percekben.
A Jazler huszonnégyórás automatizált rádióműsort képes sugározni: listákkal, azonosításokkal, jinglekel,
zenei csomagokkal stb. Olyan lehetőséget is nyújt, hogy a hét minden napján fél órás csomagokban
sugározza a kiválsztott kategóriákat. Egy egyszerű bázismásolattal és egyetlen egy kattintással
bebiztosíthatja saját adatbáziasait. Ezáltal lehetővé válik az adatbázis egyszerű módosítása és beigazítása is
illetve a dolgozóállomsokról magát a programot beillesztheti a helyi hálózatba (LAN). Ez egy nagyon jó és
szerteágazó eszközt jelent a szerkesztők, a hangtechnikusok és mások számára is olyan téren, hogy
hozzáférjenek a mindennapi szokásos műsorbeállításokhoz illetve azok módosításaihoz stb.
A Jazler három mód-ban működik.
Automatikus mód.
Rákattint a studió kijelzőn az automatikus Auto Mod gombra és a Jazler automatikusan beindítja a
műsorsugárzást. Ez a program az automatikus program szerkezetében, a Controll panel felosztásaban Ön
által megadott kritériumokon alapszik. Így beállíthatja az adás automatikus újraismétlését is.
Élő Asszisztálás.
A sugárzás alatt összeállítható egyéni lista is. Az Élő asszisztálás segítségével adásba helyezheti az Instant
jingleket, készíthet átmenetet a zeneszámok között, egyszerűen kicserélheti a klippeket és jingleket. A Jazler
figyelmeztetni fogja, hogy mikor kerülnek adásba a reklámok és akkor eldöntheti, hogy mikor és melyik
reklámot szeretné adásba helyezni.
Közvetítés
A Jazler egész nap közvetíteni fogja a line in-t és csupán a klippes adatbázisba beillesztett reklámokkal
szakítja meg. A Jazler a line in-t úgy halkítja el, hogy a saját programára való átmenet egyszerű és
észervétlen.
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Mi az új ebben a változatban?
1) Többnyelvű támogatás
A Jazler pillanatnyilag több mint tíz nyelvet támogat és a támogatás folytatását biztosítja a jövőben is.
Amennyiben nem találja saját nyelvét, lépjen velünk kapcsolatba az info@jazler.com címen és
kérvényezze a fordítást. Amennyiben elfogadjuk ingyenes verziót kap tőlünk!
2) Zenei csomagok
Most alkalma van arra, hogy beállíthassa a Jazlert, hogy minden nap 00:50 i 01:50 perckor sugározzon
két zeneszámot a 80-as évekből. Ez a környezet hasonlít a reklámokéhoz, de úgyszintén alkalmazhatóak
a zeneszámok is. Alkalma van kívánság szerint zenecsomagokat is sugározni. S arra is lehetősége van,
hogy beállíthassa a klippek sugárzását a zeneszámok előtt és után is.
3) A zeneszámokhoz hozzáadtunk még egy kategóriát
Sok felhasználó panaszkodott más zenekategória hiányára. Most ezeket is beiktattuk!
4) A zeneszámok automatikus válogatásának jobb rendszere
E módon a program zenei szerkezetében a Kategóriát - Alkategóriát 10 blokkal előre is meghatározhatja
-Alkategória2-Prioritástól>Prioritásig. A zenét íly módon válogathatja százalékban kifejezve is pl.:
33%POP i 67%ROCK.
5) Az audió fájlok automatikus bevitele, hozzácsatolva az MP3 ID3 támogatását
Az automatikus fájlkereső gyorsszűrő most kapcsolókkal illetve dialógusokkal van módosítva. Ugyszintén
importálhatja az ID3 zenenyomokat, s ezáltal lerövidíti a zeneelnevezések illetve az adatok bevitelének
időtartamát. Amennyiben importálja a zeneszámot a Jazler2.0 programból, adatveszteség nélkül
beviheti a zeneszám bevezetésének idejőtartamát és a zeneszámokhoz kapcsolódó más adatokat is.
6) Az utolsóként meglátogatott direktórium megjegyzése
A Jazler megjegyzi az utolsóként meglátogatott direktóriumot, ekkor beolvassa az audio fájlt, s minden
alkalommal amikor keres kimutatja e direktóriumot.
7) Szépített RDS részleg
A Jazler most a helyi jeleket latin betűkkel váltja fel. Úgyszintén amikor a zenelistára betáplája a SONG
kulcsszavat a Jazler kimutatja a zeneszám elnevezését!
8) Az instant jinglek új részlege
A JazlerShow! Programjának sikerére alapozva, az Instant jingleket beiktattuk a Jazler 2.0.-be is. Most
ezeket gyorsabban be lehet indítani, használatosak az Átmenetek, a felhasználóknak pedig korlátlan
palettákhoz van lehetőségük hozzáférni, pl. minden gomb különböző színű lehet stb.
9) Módosított keresés
A kedvenc zeneszámát keresi? Most alkalma van megkeresni azt a Jazler rendkívül gyors keresőjével. A
kereső gomb nagyobb és az adott tárgyat az ENTER gomb aktiválásával keresheti. Még azokat a
zeneszámokat is áttekintheti, amelyek az elmúlt X percben illetve órában kerültek adásba, de úgy, hogy
ezek rövid időn belül ne kerüljenek ismét adásba (ezeket a zeneszámokat a program egy vonallal
áthúzza és sötétpiros háttérrel jelöli meg).
10) Minden adatbázis az egész képernyőn át megjeleníthető és egy gombbal a kicsinyítéshez
A Jazler-nek végre minden fő képernyőjén van Kicsinyítő gombja. Most alkalma van lekicsinyíteni a
programot, elvégezni minden más teendőt és vissztérni a Jazler programába.
11) A színek illetve betűtípusok kiválasztásának lehetősége
Egy másodperc alatt kiválaszthatja a stúdió illetve más dialógusok színét! Minden háttérre, gombra,
tárgyra stb. más színt választhat.
12) A végrehajtó blokkolási rendszere
Már az előző változatokban is megpróbáltuk bevezetni a végrehajtó blokkolási rendszerét, de az teljes
kudarc volt. Ez az új rendszer megbízható és intervallumokban biztosítja a végrehajtó ismétlését,
amelyek a Program Opciókban adottak. Ne próbálkozzon túl nagy értékű adatbevitellel, mert rövid időn
belül zeneszámok nélkül maradhat!
13) A közvetítés módosított megbízhatósága
A közvetítési rendszerben bármely hangkártya esetében alkalmazható a line-in belépés. A windows
rendszerben a közvetítés csak angol nyelven működik helyesen, mert más nyelvű elnevezés esetében
nem tudja felismerni a line-in belépést (Lijn In...)
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14) BEFAGYASZTOTT zeneszámok
Most alkalma adódik, hogy az adatbázis tartalmazzon zeneszámokat, de olyan beállítással, hogy azok ne
kerüljenek adásba az automatikus mód-ban, hanem csak a stúdióban illetve a listába való kézi
beiktatással.
15) INFO mező és képernyő
A zenei adatbázisba új mezőt iktattunk be, ahol megőrizheti a zeneszámokról szóló adatokat és a
stúdióban áttekentheti azokat (az Info gomb majd a zeneszám kiválasztásával).
16) Az egyszerű Play Listák IMPORTÁLÁSA
A Jazler el tudja olvasni a szöveges fájlokat, amelyek audio fájl elnevezéseket tartalmaznak és teljes
opciókkal átalakíthatja őket Jazler listába.
És még sok más lehetőség van...
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Az audio adatbázis

Ez az hely a Jazler programjában, ahova beiktatja és beállítja az összes audio fájlt. Ezt a bázist adásba
kerülő zeneszámok, jinglek, klippek és sweeperek alkotják.

Minden bázis audio fájlokat és azok jelzőit tartalmazza (például a zenei adatbázisban meghatározza minden
zeneszám kategóriáját, alkategóriáját és prioritását, beállítja a helyet ahonnan a zeneszám meg kell
kezdődjön, a zeneszám bevezető részének időtartamát, amelyben nincs ének és azt a helyet is, ahonnan a
zeneszámot összeköti egy másikkal).
Létezik-e egyszerű módja annak, hogy az audio fájlokat nagyszámban beiktassuk az adatbázisba?
Létezik! Használhatja az audio fájlok gyors fellelésére szolgáló Varázslót, amely a Controll Panel-en
helyezkedik el a Hasznos Dolgok alatt. Ez a Varázsló egy baráti, dialógusokkal ellátott környezet, amely azt
kérdezi Öntől, hogy hol találhatóak meg a fájlok és mely adatbázisba kell elhelyezni őket. Még egy jó
lehetőség, hogy amikor az új fájlokat különböző helyekre helyezi el a Jazler majd csak azokat a mutatja ki,
melyek nincsenek a bázisban. Ez lehetővé teszi az új zeneszámok, klippek, jingleek stb. gyors bevitelét az
adatbázisba. Lehetséges beiktatni őket a bázisba az Ellehetetlenít funkció segítségével és ilyen úton ezeket
az új fájlokat egyszerűen meg lehet találni ahhoz, hogy beiktassa azok adatait a kategóriák és a kapcsolók
kiválasztásával. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy megjelenjenek az Ellehetetlenített zeneszámok. Ez esetben a
kijelzőn csak azok a zeneszámok jellenek majd meg, amelyeket beiktatott és azok jelzőit is könnyen beviheti.
E módszer használatával a Jazler nagy előnyt bíztosít az Ön számára, amikor hozzáad illetve módosítja az
adatbázisban levő fájlokat!
A fájlkereső gyorsszűrő úgyszintén importálja az MP3 file -ok ID3 megjelöléseit, s ezáltal időt takarít meg a
zeneszámok előadóinak és azok elnevezéseinek kiírását illetően.
Szeretném más kategóriákba átcsoportosítani a zeneszámokat, mint ahogyan azt a Jazler
tartalmazza. Hogyan cserélem e kategóriákat?
A Controll Panel-en kattintson rá az Opciókra. Három ikont láthat, melyek a zeneszámok, jingleek és klippek
adatbázisait képviselik. Kattinston rá valamelyikre és cserélje ki a kategóriákat. A már használatban lévő
kategóriát nem lehet kitörölni. Ezért jobb megoldás ha meghatározza az Ön kategóriáit, a Tömeges
kategóriaváltozatás Opciója segítségével helyezze át a fájlokat az új kategóriákba, majd törölje ki a már
meglévő kategóriákat.
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A zeneszámok adatbázisa

Ez egy olyan ablak, amely segítségével módosíthatja illetve változtathatja azokat a zeneszámokat,
amelyekhez a Jazler hozzáfér. Ez a bázis két ablakot tartalmaz: az index zeneszámokat és a
zeneszámok kivizsgálási részlegét.

A zeneszámok indexe

Ebben az ablakban áttekinthető minden létező zeneszám és azok jelzői. Ahhoz, hogy hozzáférjen a
zeneszámok jelzőihez kattinston rá kétszer a zeneszámra vagy nyomja meg az Kivizsgál gombot.
A zeneszámok szűrője
A kijelző felső bal oldalán van egy gombcsoport, melyek segítségével kimuthatja mindazokat a
zeneszámokat, amelyeket kíván. A bal felső sarokban három gomb (név, vezetéknév és elenvezés) és a
szövegboksz van. Ha beírja a szövegbokszba a kezdőbetűket és megnyomja azt a gombot, amely
kategória szerint át szeretné nézni a bázist, a Jazler kiszűri és kimutatja a keresett zeneszámokat.
A zeneszámokat kategóriák és alkategóriák szerint is leszűrheti. Kikeresi a kívánt kategóriát a Leugró
Menüből és megkapja a kívánt eredményt.
Minden szűrőt kombinálva is lehet alkalmazni.
PL. Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, melynek címe »You are«-ral kezdődik: Betáplálja a »You
are« betűket a szövegbokszba, majd rákattint az Elnevezés gombra. A Jazler íly módon visszahelyezi a
megfelelő zeneszámokat az adásba kerülő listára, pl.: »You are my sunshine«, »You are not alone«
stb.
Pl. Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, amelyek elnevezésében tartalmazza a »rain« szavat:
Betáplálja a szövegbokszba a *rain betűket és rákattint az Elnevezés gombra. Így a Jazler
eredményként visszahelyez minden zeneszámot az adásba kerülő listára, mint amilyen a »Sunshine on a
rainy day«, »When the rain begins to fall«, »It's raining men« stb.
Pl. Seretném megtalálni George Michael minden zeneszámát a 80-as évekből: Betáplálja a
szövegbokszba a Mich illetve a Michael betűket, kiválasztja a 80-as évek kategóriáját, majd rákattint a
vezetéknév gombra.
MEGJEGYZENDŐ: Amennyiben a név, vezetéknév illetve elnevezés gombok már aktiválva vannak, akkor
nyomja le az ENTER gombot vagy kattinston rá a nagyító üveget ábrzoló gombra, amely a szövegboksz
mellett van.
A zeneszámok lehallgatása
A Jazler-nek a szűrők működése alatt is van lejátszója. E lejátszó segítségével áthallgathatja a
zeneszámokat mielőtt áttérne azok kivizsgálására. Rákattint a kiválasztott zeneszámra, majd a play
gombra. A görgetősáv segítségével végighaladhat a zeneszámon. Amennyiben a zeneszámot azonnal
hallani szeretné, amint rákattint nyomja meg az auto play gombot.
A zeneszámok kimutatása a mixelt részek időtartama nélkül (gomb)
Amikor rákattint erre a gombra a Jazler kimutatja a zeneszámot a mixelt rész időtartama nélkül. Ez
annyit jelent, hogy megfeledkezett beiállítani a mixelt részek időtartamát és amennyiben nem állítja be
megeshet, hogy csend lesz az adásban e zeneszámok végén. Nyomja meg a gombot újra és megjelenik
minden zeneszám.
Nyomtatási gomb
Ezzel a gombbal kinyomtathatja azon zeneszámok áttekintését, amelyek csak a Leugró Menükön
találhatók. Azok a zeneszámok, amelyek a név, vezetéknék illetve elnevezés szűrökkel lettek kiválasztva
lehetetlen kinyomtatni. Úgyszintén lehetséges exportálni a TXT formátumú listát HTML formátumba.
Hogyan iktatjuk be az új zeneszámokat?
Rákattint a Hozzáad gombra. Amennyiben sok zeneszámot kíván egyből biktatni, akkor keresse meg az
audio fájlok gyors keresésére szolgáló Varázslót, felhasználva a Controll Panell-en az Apróságokat.
Amikor beiktatja az új zeneszámokat, átkerül majd a Controll panel-re.
Beiktatható-e sok zeneszám egyszerre?
Igen! Az audio fájlok gyors keresésére szolgáló Varázsló segítségével, amely a Controll Panel-en van az
Apróságok opcióban. Ez a Varázsló egy baráti, dilaógusokkal ellátott környezet, amely azt kérdezi Öntől,
hogy hol találhatóak a fájlok és mely kategóriába kívánja őket besorolni. Úgyanúgy, a Varázsló
hozzáadja a zeneszám címét és kategorizálja az adatokat az előadói név, vezetéknév és elnevezés
mezőbe.
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A zeneszámok kivizsgálása (analízise)
A zeneszámokat kivizsgáló kijelzőn átnézheti és módosíthatja a zeneszámokra vonatkozó
adatokat. Ez a kijelző nagyon egyszerű. Az első hat szövegblokk triviális és nem kell magyarázni
őket (név, vezetéknév, elnevezés, album...)
Automatizációs Kód
Ez a Jazler programban az a hely, ahol hozzáadhatja a zeneszám automatizációjához szükséges
egyedi kódot. Ez a kód feladható egy másik program révén is, amely a play listák készítésére
szolgál és amely a playlistát TXT formátumban adja meg. Bővebb magyarázot erről a Play listák
készítéséhez szolgáló beillesztések a külső programból cím alatt talál.
Kategóriák, alternatív kategóriák i alkategóriák
Itt állíthatja be a zeneszám kategóriáit, alternatív kategóriáit illetve az alketgóriáit. Amennyiben
változtatni szeretné a Jazler által már megadott kategóriákat, akkor menyjen az Opciókra és
válassza ki a kívánt adatbázis kategória szerkesztőjét.
Miért vannak alternatív kategórák?
Ez egyszerű: példáként vehetünk egy zeneszámot, amelyre azt mondtuk a Jazlernek, hogy pop.....
kategóriában kezelje, de szeretnénk megjelölni, hogy ez a zeneszám egyben rock is. Mi teszünk?
Beillesszük a rock kategóriát az alternatív kategória 1-es bokszába. Így minden alkalommal,
amikor Ön pop illetve rock kategóriájú zeneszámokat keres a Jazler az autó programban
kiválasztja ezt a zeneszámot.
Prioritás
A prioritások a Jazler Auto program Zenei részlegében használatosak. A Jazler e beállítás útján
kap adatot arról, hogy milyen sűrűn szeretné, hogy kiválassza a megadott zeneszámot. Az 1-es
prioritással megjelölt zeneszám négyszer sűrűbben kerül majd adásba, mint a 4-es prioritással
megjelölt. Amennyiben azt szeretné, hogy valamely zeneszám elvegyüljön a többi között, akkor a
9-es prioritást rendelje mellé.
Megjegyzendő: ne jelöljön meg sok zeneszámot magas prioritással, mert idegesítő frekvenciával
ismétlődhet majd.
A Lehetővé tesz opció
Ez az opció engedélyezi illetve betiltja a zeneszámot. Amnnyiben a zeneszám nincs engedélyezve
nem helyezheti adásba vagy nem tekintheti meg a stúdióban, hanem csak a bázisban.
A zeneszámok paramétereinek meghatározása (start, intro és mixelés)
Ezen paraméterek megjelölése majdnem megegyezik a jingleek illetve a klippek adatbázisaiban
történő megjelöléssel és ezért közös magyarázatot fűztünk mindkettőhöz. Keresse meg a »Track
Editor« témát, hogy megtudja hogyan jelölje meg a zeneszámokat az adatbázisban.
A beiktatás befejezése
Amikor befejezte a beiktatást, kattinston rá a képernyő jobb alsó sarkában található kék gombra.
Amennyiben elfelejtett beiktatni valamilyen adatot, a Jazler a kijelző bal felső sarkában
figyelmeztetni fogja erre.
Hol vannak az RDS-ben az üzeneti mezők?
A 2-es verziótól felfelé a Jazler automatikusan megtalálja a zeneszámok címét az Ön által
betáplált név, vezetéknév illetve elnevezés alapján.
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A klippek és reklámok adatbázisai

Ez az az adatbázis, amelyben hozzáadhat, módosíthatja illetve kitörölheti a klippeket, amelyek úgy
lettek beállítva, hogy a nap meghatározott időpntjában kerüljenek adásba. Az első kijelző szerkezete
szinte megegyezik a zeneszámok kijelzőjével. A bal oldalon megtalálhatóak a szűrők, amelyeket
felhasználhat, hogy megnézhessen egy adott klippet (név, vezetéknév, elnevezés, kategória stb).
A klippek lehallgatása
A Jazlernek az alkalmazott szűrők alatt is van lejátszója. Ezzel a lejátszóval lehallgathatja a klippeket,
mielőtt áttér azok kivizsgálására. Rákattint a klippre és megnyomja a play gombot. A görgetősáv
segítségével végighaladhat a klippeken. Ahhoz, hogy meghalgathassa a kiválasztott klippet nyomja meg
az AutoPlay gombot.
Hogyan iktassuk be az új klippet?
Kattintson rá a Hozzáad gombra. Amikor beiktatja a klippet, bejut a klippek kivizsgálására szolgáló
kijelzőre (az alábbiakban részletezve).

A klippkivizsgáló képernyő

Név és vezetéknév: Iktassa be az adott klipp szerkesztőjének nevét és vezetéknevét (abban az
esetben ha nem kívánja kitölteni ezeket a mezőket beiktathatja a »–» jeleket is).
Marketing kompánia: Válassza ki a klipp kompániáját. Amennyiben ez nem létezik, válasszon ki egyet
az Elosztóban megadottak közül. A kompániák listájának változtatásához menyjen az Opciókba és
kattinston rá a klippek ikonra.
Elnevezés: Vigye be a klipp elnevezését
A fájl neve: Iktassa be a fájl nevét és helyét (a Keress gomb segítségével)
Kategória: Jelölje meg a kategóriát, amelybe a klipp tartozik. Ez tetszés szerinti tevékenység, de abban
az esetben, ha a play listába kézileg iktatja be nem jelenik meg.
Prioritás: Ez az a hely, ahol pontosan meghatározhatja az adott klipp helyét a reklámblokkban.
Amennyiben azt szeretné, hogy ez a klipp a többi előtt kerüljön adásba, jelölje meg magasabb szintű
prioritással mint a többit. Ha ugyanabban az időben szeretné adásba iktatni mint a többit, akkor jelölje
meg egyforma prioritással. Amennyiben azt szeretné, hogy utolsóként kerüljön adásba, akkor a
legalacsonyabb prioritást helyezezze mellé. Az egyforma szintű prioritással megjelölt klippek ÁBC-s
sorrendben kerülnek adásba. Számtalan prioritást lehet megjelölni, hozzáadva illetve eltávolítva őket a
Klipp Opció menüjében.
Az adás kezdetének illetve befejezésének dátuma (és ideje): Ez az a hely, ahol beiktatja az adott
klipp sugárzásának időpontját és dátumát, illetve annak kezdetét és befejezését. A szövegboksz melletti
kis gombnyomással (...) megjelenik a dialógus, amely megkérdezi majd Öntől, hogy előbb az időpontot,
majd a dátumot vigye-e be. A munkakényelem végett hozzáadtuk a Ma, Egy hónap múlva és Sosem
opciójú gombokat.
RDS üzenet: Ez az a hely a Jazler programjában, ahol betáplálja az RDS-en keresztül adásba kerülő
szöveget, míg a klipp adásban van.
Kezdd mindjárt: Ha bekapcsolja ezt az opciót, akkor a reklámblokk, amelybe ez a klipp tartozik nem
várja meg a zeneszám végét (az auto módban), hanem félbeszakítja azt és azonnal adásba kerülnek a
reklámok.
A sugárzás időpontja
E gombnyomással eljut a következő kijelzőre, ahol betáplálhatja a klipp időpontját és azokat a napokat,
amikor az adásba kerül.
Az auidofájlok szerkesztése
Az audio fájlok szerkesztése hasonló a zeneszámok illetve a jinglek szerkesztéséhez. Az audio fájlt az
Audió barázdák Szerkesztése témában a következőképpen lehet elvégezni.
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A klippek és reklámok elrendezése

(A sugárzás időpontja)

Napi kapcsolók
Válassza ki azokat a napokat, amikor a klippeket adásba szeretné helyezni.
Hogyan hozzáadni illetve kötörölni a sugárzás időpontját
Ezen a képernyőn látható egy nagy feket lista, amelyen ki vannak írva a sugárzási időpontok. E lista
alatt megtalálható egy apró feket szövegboksz. Ez az a hely, ahol beviszi a sugárzási időpontokat.
Táplálja be az időpontot és kattintson rá a Hozzáad gombra. Ahhoz, hogy kitörölje az időpontot válassza
ki a Törölj opciót.
Előbeállítások
Öt Előbeállítást iktatunk be, hogy megkönnyítsük a bevitelt, abban az esetben ha a klippet minden félilletve minden órában szeretné sugározni. Kattintson rá az egyik kiválasztott előbeállításra és az utánna
következő időpontokat ezzel az előbeállítással kitörölheti.
Árak
Másodpercenkénti árak: Táplálja be az Ön rádióállomásának másodpercenkénti árát. A Jazler
megszorozza ezt az árat a másodpercekkel illetve a klipp sugárzásának számával.
Klippenkénti ár: Ide azt az árat viheti be, amikor klippenként fizetteti meg a sugárzást.
A sugárzások száma: a Jazler ezt a mezőt maga tölti ki azzal a számmal, ahányszor az adott klipp
adásba került, kiszámítva a sugárzás kezdeti illetve végső időpontja közötti időszakot.
Total: a Jazler ide írja be a klipp végösszegét.
FIGYELMEZTETÉS: Ez a lehetőség ki lesz iktatva a Jazler program következő változataiban. A
Jazler munkacsoportja úgy döntött, hogy ebbe a programba nem illeszti be a számvevőségi
opciókat.
A reklámblokkok áttekintése:
Kombinált listák: Válassza ki azt a napot a hétben, amikor áttekinti majd, hogy mi kerül adásba azon
a napon a reklámblokkban.
Kombinált lista dátumra: Válasszon ki egy meghatározott dátum szerinti napot, hogy áttekintse a
klippeket, melyek azon a dátumon adásba kerülnek.
A reklámok kimutatása: Kattinston rá az óralistában a kívánt órára vagy a reklámcsomag lista alatt
talalálható nyilacskák sgítségével menyjen le-föl a reklmáblokkok között.
Beállíthatom-e a klippet úgy, hogy midnen nap más időpontban kerüljön adásba?
Nem. A Jazler erre még nem képes. Egyedül azt teheti meg, hogy kikapcsolja azokat a napokat, amikor
nem kívánja sugározni a klippet a meghatározott időpontban illetve amikor új időpontot illetve dátumot
iktat be a bázisba, amelyeket az előző adatbevitelkor nem kapcsolt ki. A következő változatokban már
alkalma lesz minden napra különböző időpontokat és prioritásokat is megjelölni.
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A jinglek adatbázisa
Ez az a kijelző, amelyen hozzáadhatja, változtathatja illetve törölheti azokat a jingleket, amelyek elérhetőek
a Jazler számára. Ez az adatbázis három kijelzőből tevődik össze: az index jinglek, a jinglek kivizsgálási és a
jinglek beosztásának kijelzője.
Mikor kerülnek ezek a jinglek adásba?
A jingleket kiválaszthatja kézileg is, vagy beállíthatja a Jazlert úgy, hogy auto módban válassza ki őket. A
jinglek időzónákból állnak (10:00-10:59, 11:00-11:59, stb). Tehát, ha a sugárzási időpontlistába beiktatja a
11:00 órai időzónát, a Jazler véletlenszerűen válassza majd azt ki 11:00 i 11:59 óra között.

A jinglek indexe
Ezen a kijelzőn megtekinthetőek minden elérhető jinglek és azok tulajdonságai. Ahhoz, hogy hozzáférhessen
a jinglek tulajdonságaihoz, kétszer kattintson rá az adott jinglere vagy nyomja meg a Kivizsgál gombot.
A jinglek szűrője
Ez a szűrő segítségére lehet abban, hogy megtalálja a megfelelő jinglet, amennyiben azt nehezebb
megkeresni. A jinglek szűrője jórészt úgy működik, mint a zeneszámok illetve klippek szűrője. Keresse meg
a Zeneszámok adatbázisa témát, hogy megnézze, hogyan működik a szűrő.
A jinglek előlehallgatása
A Jazlernek van lejátszója a szűrő működése alatt is. Ez a lejátszó lehetővé teszi a jinglek előlehallgatását
azok kivizsgálása előtt. Csupán rá kell kattintson a jinglere és nyomja meg a play gombot. A jinglen
végighaladhat a görgetősáv segítségével. Ahhoz, hogy a jinglet aktiválni lehessen amikor rákattint, nyomja
meg az AutoPlay gombot.
Hogyan kell új jinglet beiktatni
Csak nyomja meg a Hozzáad gombot. Abban az esetben, ha több jinglet kíván beiktatni együtt keresse meg
a Controll Panelen az Opciók/Eszközök kijelzőn található Audió fájlok gyorskeresőjét. Amikor beiktatta a
jingleket a Jazler utalni fogja a jinglek kivizsgálására szolgáló kijelzőre, amit a további szövegben
részletesebben leírunk.

A jinglek kivizsgálási kijelzője
Ez az a hely ahol módosíthatja a jingleket.
Név: Iktassa be a producens illetve bemondó nevét. Amennyiben ezt a mezőt üresen szeretné hagyni
táplálja be a '-'.
Elnevezés: Iktassa be a jingle megnevezését.
Kategória: Válassza ki a kategóriát, amelybe a jingle tartozik. Amennyiben több kategóriát kíván
kiválasztani vagy másmilyeneket szeretne a felsoroltakon kívül, kattintson rá a jinglek ikonra, amely a
Control Panellen az Opciók alatt található.
A sugárzás időpontjai: E gombnyomással átkerül majd a jinglek beosztására: ez pedig az a hely, ahol
beállíthatja, hogy mely napokon és mely időpontban lesz a jingle kiválasztva az auto módban.
A fájl neve: Táplálja be a fájl nevét ebbe a mezőbe úgy, hogy rákattint a Keres gombra.
RDS szöveg: Ide beiktathatja azt a szöveget, amely a jingle sugárzása alatt jelenik majd meg az RDS
kijelzőn.
Az audio fájlok szerkesztése
Keresse meg az audio Fájlok szerkesztése témát, hogy megtekinthesse, hogyan kell szerkeszteni a jinglet.
FIGYELMEZTETÉS: A jingleknek nincs opciójuk a gyors elhalkulásra.
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A Jinglek beosztása
Ezen a kijelzőn beállíthatja az időzónákat, amelyekben az Auto Pilot modban a jinglek ki lesznek
választva. A Jazler véletlenszerűen választja ki a jingleket, de azt a jinglet nem választja majd ki,
amely mellett nem talál olyan megjelölést, hogy adásba kerülhet a nap ezen szakaszában.
Amikor betáplálja a 11:00 órás időpontot, a Jazler feltételezi, hogy 11:00 i 11:59 perckor választhatja
ki.
•A napi kiválasztás
Ez egyszerű. Válasza ki a napokat, amikor a jinglek adásba kerülnek.
•Az időzónák bevitele
Láthattuk, hogy van egy nagy fekete lista és alatta egy apró szövegboksz. Táplálja be az
időzónát és nyomja meg az ENTER illetve a Hozzáad gombot. Beiktatni csak kerek órákat
lehet, pl. 11:00, 17:00, stb.
•Például: Szeretném a jinglet munkanapokon 17:00 és 18:59 perc között sugározni. Iktassa be a
listába a 17:00 és 18:00 órát és hagyja kipipázatlanul a Szombat és Vasárnap kockákat. A
többi napokat pedig jelölje meg pipával.
•Az időzóna törlése
Kattinston rá a kívánt időzónára és nyomja meg a Töröl gombot.
•Előbeállítások
Néhány Előbeállítást is hozzáadtunk, hogy az időzónák bevitele ne válljon unalmassá az Ön
számára. Többek között létezik egy gomb az egész napra, amennyiben azt szeretné, hogy a
jingle korlátlanul egész nap adásban legyen.
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A virtuális műsorvezetők és a sweeperek adatbázisa
A sweeperek kategóriái
A sweepereknek két kategóriájuk van. Az egyik, amelyikben a sweeperek csak meghatározott kategóriájú
zeneszámokon kerülnek adásba illetve a másik, amelyben a sweeperek csak meghatározott zeneszámokon
lesznek sugározva.
A zeneszámok meghatározott kategóriája
A sweeperek beiktatása e kategóriába lehetővé teszi az Ön számára, hogy a sweepereket csak
meghatározott kategóriájú zeneszámokon sugározza (pl. Csak a 80-as évek rock zeneszámain).
Meghatározott zeneszámok
A sweeperek beiktatása e kategóriába lehetővé teszi, hogy csak meghatározott zeneszámon kerüljön adásba
(pl. A zeneszám bejelentése).
Válassza ki a megfelelő kategóriát és adja hozzá illetve törölje ki a kívánt sweepert.

Mik a Jazler sweeperei?
A Jazler sweeperei speciális lehetőséget jelentenek, amely által a Jazler sugározza a jinglet (zenei alátét
nélkül) zeneszámon keresztül (egyidőben).
Hogyan sugározza a Jazler a sweepereket?
A Jazler a sweepereket azokon a zeneszámokon sugározza, amelyeknek meg van jeölve és be van iktatva a
bevezető rész időtartama. A Jazler leszedi a sweeper időtartamát attól a pillanattól, amikor a bevezető meg
van jelölve és gondot visel arról is, hogy a sweeper ugyanakkor érjen véget, amikor az intro is. Ez azt jelenti,
hogy a sweeper abban a pillanatban fejeződik be, amikor elkezdődik az ének illetve amikor elkezdődik a
zeneszám általános témája.
Ugyanazon a szinten engedi-e a Jazler a sweepereket mint amelyiken a zeneszám van?
Ez a beállítástól függ. A zeneszám szintjét beállíthatja, amíg a sweeper a Controll Panel Nyelvi
Opciók/Eszközök Generális Beállításának részlegében van adásban. Ha alacsonyabb szintet állít be, a Jazler
símán elhalkítja a zeneszámot még mielőtt a sweeper elkezdődik és úgyanúgy visszaállítja a teljes szintre,
miután a sweeper befejeződött. Az effektust az előhallgatáson nem lehet hallani, hanem csak a studió modban.
Hogyan sugározza a jazler a sweepereket?
Auto mód-ban: A Controll Panel en található Opcióval, amely útján a sweepereket el lehet osztani, a
jingleket és zeneszámokat beállíthatja, hogy milyen sűrűn szeretné adásba iktatni a sweepereket.
Az élő asszisztálás mód-ban: Menyjen a stúdió kijelzőre, kattintson a zeneszámra, nyomja meg a
Változtatás, Változtass, Hozzáad illetve Beiktat gombot. Amikor megjelenik a play lista válassza ki a
zeneszámot és nyomja meg a Sweeperes Zeneszámot Bedob gombot.
Mindkét mód-ban ahhoz, hogy adásba helyezze a sweepert, a Jazler véletlenszerűen választ a két sweeper
kategória közül.
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A zenekategóriák sweeperei

Erre a képrenyőre a Hozzáad gombnyomással kerül rá.
A sweeper elnevezése: Írja be a sweeper elnevezését. Amennyiben ez Hangbarázda, nyomja meg e
gombot, hogy bevihesse a hangbarázda elnevezését.
Producens: Iktassa be a sweeper bemondójának illetve producensének nevét.
A fájl neve: Vigye be a sweepert képviselő fájl nevét és helyét.
Kategória és altkategória: Válassza ki azon zeneszámok kategóriáját és alkategóriáját, amelyeken
keresztül adásba kívánja adni a sweepert.
A sweeperek szerkesztése
A sweeperek szerkesztése hasonló a zeneszámok illetve jinglek szerkesztéséhez. Keresse meg az Audio fájlok
szerkesztése témát, hogy megnézze, hogyan szerkessze a kezdést illetve a mixel-ést.
Nyomja meg a TEST gombot, hogy leellenőrizze sikeresen betáplálta-e a sweepert az adatbázisba. A Jazler
véletlenszerűen kiválassza a zeneszámot az adott adatbázisból (beleértve azokat a kritériumokat is
amelyeket Ön beiktatott) és azon a zeneszámon keresztül adásba helyezi a sweepert. Ha elégedett, akkor
nyomja meg a Vissza gombot, hogy visszatérjen a sweeperek adatbázisába.
A meghatározott zeneszámok sweeperei
Erre a képernyőre a Hozzáad gombnyomással juthat el.
A sweeper elnevezése: Vigye be a sweeper elnevezését. Amennyiben ez Hangbarázda, nyomja meg azt a
gombot, hogy bevihesse az adott hangbarázda elnevezését.
Producens: Iktassa be a sweeper nevét illetve azon producensét.
A fájl neve: Vigye be a sweepert képviselő fájli nevét és helyét.

A zeneszám kiválasztásának gombja
Kattintson rá erre a gombra, hogy kiválassza azt a zeneszámot, amelyiken keresztül a sweeper adásba kerül.
A sweeper pont e zeneszámmal lesz sugározva.
Meglátja a zenelistát tartalmazó kijelzőt. Az alul elhelyezkedő szűrő segítségével könnyen megtalálhatja a
zeneszámot. Kétszer kattinston rá a zeneszámra és ezúton választja azt ki.
A sweeperek szerkesztése
A sweeperek szerkesztése hasonló a jinglek és zeneszámok szerkesztéséhez. Keresse meg az Audio fájlok
szerkesztésének témáját, hogy megtekintse, hogyan szerkessze a kezdést és a mixel-ést.
Nyomja meg a TEST gombot, hogy leellenőrizze sikeresen táplálta-e be a sweepert az adatbázisba. A Jazler
véletlenszerűen kiválassza a zeneszámot az adott adatbázisból (beleértve azokat a kritériumokat is
amelyeket Ön beiktatott) és azon a zeneszámon keresztül adásba helyezi a sweepert. Ha elégedett, akkor
nyomja meg a Vissza gombot, hogy visszatérjen a sweeperek adatbázisába.

© 2002 – AMFM Software – Minden jog fenntartva

Jazler Radio Automation v2.0
Használati utasítás

16

Az audio fájlok szerkesztése
Az audio fájlok szerkesztése minden zeneszám, jingle és klipp esetében egységes.
A szerkesztési kijelzők közötti különbség
A jinglesnek nincs opciójuk a gyors elhalkulásra.
A klippeknek, a reklámoknak és a zenecsomagoknak nincs megjelölésük az intro helyzetre.
A reklámoknak eggyel több opciójuk van és változékony a sugárzási időpontjuk (az alábbiakban
bővebben megmagyarázva).
A start, az intro és a fájl mixelési időpontjának megjelölése
Minden részleg négy gombból áll. Egy nagy gomb a másodpercekhez, két kis gomb le-fel opcióval, és
egy nagy gomb a lehallagtáshoz. Most megmagyarázzuk hogyan működik a start időpontjának
részlege. Ez egyben az intro és a mix-elés időpontjára is érvényes.
A kívánt időpont megjelölése
Amikor a lejátszó sugározza a zeneszámot, nyomja meg a másodperceket jelző nagy gombot. Ezzel
megőrzi a kívánt időpontot azon a részlegen, amelyiken szeretné. Amennyiben elkésett illetve
elhamarkodott volt e gombnyomás, a nagy gomb alatti két kis gombbal 0.05 másodperccel
módosíthatja az időpontot. Amennyiben ismét le szeretné hallgatni a kiválasztott fájl részt, nyomja
meg az Előhallagatás gombot.
Az intro részleg
A zeneszám bevezető részének megjelölése sok lehetőséget kínál:
1) A műsorvezető illetve a DJ tudja (és nem kell találgatnia), hogy mikor kezdődik el az ének, s ezáltal
betekintést nyer abba, hogy mennyit beszélhet a zeneszámon keresztül.
2) A Jazler kiszámítja a pontos időpontot és a sweepert pontosan a zeneszám vokál előtti részében
engedi le vagy mielőtt a zeneszám fő része elkezdődik (attól függően, hogy mit értelmez az intro
fogalom alatt)
A mixelési iőpont részlege
A mixelési időpont bejelölésével tulajdonképpen megjelöli, hogy mikor kezdődik el a következő fájl
sugárzása. Mi legsűrűbben a mixelés időpontját a zeneszám végén jelöljük meg, fél másodperccel az
utolsó bit után, ami annyit elent, hogy a zeneszámokat egymáson keresztül lehet sugározni.
A gyors elhalkulás részlege
Ezt a részleget akkor válassza ki, amikor a zeneszámnak lassú elhalkulása van. Ez az opció gyorsabb
elhalkulást illeszt be azon a helyen, amelyet Ön megjelölt, s így a zeneszám többé nem lesz hallható.
Reklámok – A sugárzás változékony időpontjának opciója
Tegyük fel, hogy van egy olyan fájl, amely nagyon sűrűn cserélődik (pl. hírek). Ez egy ugyanazon fájl,
csak minden alkalommal új híreket vesz fel rá. Ezzel az opcióval nem kell minden alkalommal, amikor
változtatja a fájlt, beállítani a mixelés időpontját. Ennek az opciónak az alkalmazásával a mixelési
időpont mindíg fél másodperccel a fájl vége előtt van.
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A Controll Panel
A Controll Panel a Jazler konfiguráció-beállításának központi része. Ez az a hely, ahonnan hozzáférhet
minden adatbázishoz, opcióhoz, eszközhöz, ahonnan kiléphet a programból, ahonnan változtathatja a
felhasználót és áttekintheti a sugárzás helyzetéről szóló adatokat.

A Controll Panel leírása
ÁLTALÁNOS NYELVEK/TABLE
Ezek a Jazler minden adatbáziásból és eszközeiből tevődnek össze. Kattintson rá a megfelelő táblára
és megmutatkoznak az erre vonatkozó opciók.
ZENESZÁMOK
Adjon hozzá illetve töröljön zeneszámokat a Jazler adatbázisaiból, adjon hozzá illetve töröljön
zeneszám kategóriákat, nagyszámú fájlokat vihet be illetve nagyszámban változtathatja a
kategóriákat.
REKLÁMOK
Adjon hozzá illetve törölje a rádióállomás reklámait illetve klippjeit és cserélje azok kategóriáit.
Ugyanúgy lehetséges kinyomtatni azok beosztását illetve az egyes reklámok kivizsgálását.
JINGLESEK/SWEEPEREK
Adjon hozzá, módosítsa illetve törölje ki a jingleket, sweepereket. Cserélje azok kategóriáit és
programozza be őket.
AUTÓ PROGRAM
Ez az a hely, ahova el van helyezve az automatikus program minden adatbázisa (a zene beosztás,
rotáció, play lista, zenecsomagok stb.)
OPCIÓK/ESZKÖZÖK
Állítson be különböző opciókat, cseréljen nyelvet, hangkártyát, a közvetítés opcióit, a hátteret, indítsa
újra a programot stb.
Távoli állomások
Amennyiben a Munka állomás mód-ját használja és az Ön számítógépe nincs a stúdióban,
összekötheti azt, stúdió kattintással, a kívánt számítógéppel, ha megnyomja az Ez a számítógép
feliratú gombot. A hálózati kiszolgálóval való kapcsolatteremtés útján egy távoli számítógépről
cserélheti annak minden adatát. Amennyiben kapcsolatot teremt a hálózati kiszolgálón egy másik
számítógép hálózati kiszolgálójával (studió), megkaphatja a rajta levő első számítógép virtuális
fénymásolatát.
Hozzáfűzés: Amennyiben semmi sincs az Ez a számítógép felirat alatt, ez annyit jelent, hogy a listára
nem adott hozzá hálózati kiszolgálókat illetve munkaállomásokat. Az állomást a »Hozzáférhető
munkaállomások« feliratú gombon keresztül is hozzáadhatja az Általános beállítások opcióban. A LANon keresztüli út a szomszédos számítógéppel való összekapcsolásban az az út, amely a Jazler
direktoriumához vezet a stúdióban levő számítógépen. EZ MEGOSZTOTT DIREKTÓRIUM KELL LEGYEN,
NEM PEDIG LEKÉPZETT. A MEGHAJTÓT MEGJELÖLŐ BETŰ ÁLTALÁNOS KELL LEGYEN, NÉVMENTES,
MINT AMILYEN A C: A C MEGHAJTÓ MEGOSZTOTTSÁGÁVAL. GONDJA AKADHAT, AMENNYIBEN A
TÁVOLI STÚDIÓSZÁMÍTÓGÉPPEL VALÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSSAL PRÓBÁLKOZIK ILLETVE ANNAK
ZENEMAPPÁJÁVAL, HA NÉVLEGES MEGHAJTÓI VANNAK.
A belépési és kilépési gombok
Ezekkel a gombokkal bejelenti illetve lejelenti a felhasználókat. Ezek a gombok egyedül, akkor
működnek, ha a Jazler biztonságos környezetben működik. Ezt pedig a biztonsági képernyőn keresztül
éri el. Amennyiben a Jazler biztonságos környzetben működik, az adatbázisokhoz és a beállításokhoz
csak a felhatalmazással rendelkező személyek férhetnek hozzá.
A Studió gomb
Ez egy nagy gomb, amely csak a stúdió számítógépének Controll panel-jén jelenik meg. Kattintson rá
erre a gombra, hogy bejuthasson a stúdióba.
A Kilépési gomb
Ahhoz, hogy kilépjen a Jazler programjából kattintson rá erre a gombra. A Jazler figyelmeztetni fogja,
amennyiben ezt a lépését meg kell erősítenie.
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Eszközök

Az audio fájlok gyors keresője
AZ AUDIO FÁJLOK NAGYSZÁMÚ BEVITELE

Az audio fájlok gyorskeresője egy Varázsló, amely egyszerűen kezelhető, és segít abban is, hogy az audió
fájlokat nagyszámban beiktathassa a számítógépbe.
Első lépés – Az adatbázis meghatározása
Az első lépés az, hogy eldöntse mely adatbázisba szeretné beiktatni az audio fájlokat. Kattintson rá a
bázisra, majd a Következő gombra.
Második lépés – A direkótrium meghatározása
Ebben a lépésben meghatározza a direktóriumot, amelyben az aduio fájlok vannak. Ez az eszköz NEM kutatja
át a direktóriumokat. Miután eljutott a direktóriumba, nyomja meg a Következő gombot.
Harmadik lépés – A fájlok kiválasztása és meghallgatása
A Jazler kimutatja majd az audio fájlokat tartalmazó listát, amelyek a direktóriumokban heylezkednek el, s
ezúton kiválaszthatja a keresett fájlokat. Hozzáadtuk a Válassz ki mindent és a Minden választék nélkül
gombokat. Ha rákkatint a fájlra a Media Player-ben le is lehallgathatja azt.
FIGYELMEZTETÉS: A Jazler NEM mutatja ki azokat a fájlokat, amelyek már a bázisban vannak. Miért kell
kétszer beiktani a fájlt?
Negyedik lépés– A kategóriák meghatározása
Zeneszámok: Ebben a dialógusban, beiktatja a kategóriákat és alkategóriákat, amelyekhez hozzárendeli
ezeket a fájlokat. Beállíthatja azok prioritásait is.
Válassza ki a nevet, vezetéknevet és elnevezést az ID3 megjelölésből (amennyiben az létezik).
Ez az opció leolvassa az MP3 fájl ID3 megjelölését és a megfelelő adatokat elhelyezi a megfelelő mezőkbe.
Zeneszám:
Kiválasztani a Jazler különleges megjelöléseit, amennyiben léteznek
Amennyiben a bevitt zeneszámok már léteznek a Jazler(2.0) adatbázisában és felújította az ID3
megjelöléseit, ez esetben beviheti a zeneszámok többi adatait is, mint pl. a mixelések és kezdetek időpontja,
adatok, kategoriák, prioritások, stb.
FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben a Jazler megtalálja a zeneszámot a speciális Jazler megjelöléssel,
a többi megjelölésből való adatokat nem fogja importálni.
Kiválasztani a stílust az ID3-ból és bedobni a kategóriába
A Jazler kiválasztja a stílust és beilleszti a kategória mezőbe. Amennyiben nem létezik meghatározott stílusú
kategória, akkor a Jazler a stílus elnevezése alapján újakat készíthet.
Kiválasztani az Év mezőt az ID3-ból és beilleszteni az Alkategóriába
A Jazler ugyanazt teszi meg mint a stílus mezőben, azzal a különbséggel, hogy az ID3 tag-ból az Év mezőt
használja.
A mixelés időpontja (a szám) egy másodperccel az audio fájl vége előtt lesz beállítva
Ezzel a funkcióval a Jazler leolvassa az audio fájl tartamát és a mixelés idejét annyi másodperccel helyezi be
a fájl vége előtt, amennyire Ön szeretné, hogy így elkerülhesse az adáscsendet.
Szeretném ellehetetlenítve beiktatni az audio fájlokat, hogy ezáltal később lehetővé tegyem az
adásba helyezésüket
Olyan esetben aktiválja ezt az opciót, amikor le szeretné ellenőrizni és jóváhagyni az adatbázist, mielőtt az a
stúdió számára elérhetővé válik. Úgyszintén, ez egy jó és alkalmas eszköz lehet, amikor fájlokat ad hozzá. A
kategóriát egyszerűen kiválaszthatja a »Mutassa ki csak az ellehetetlenített fájlokat« szűrő segítségével.
Amikor meghatározza a kulcspontokat (start, intro i mix) lehetővé teheti a zeneszámot, ha rákattint a
»Lehetővé tesz« gombra és így ez a zeneszám nem jelenik meg következőleg, amikor bekapcsolja az
ellehetetlenített zeneszámok szűrőjét. Ez segít abban, hogy nagyon könnyen megtalálja azokat a fájlokat,
amelyeket utólag hozzáaadott, főként amikor az adatbázisba nagyobb számú fájlokat iktat be. Hogy ezt
elérje használhtaja a »Mixelési időtartam nélküli fájlok« opciót, ha azt szeretné, hogy minden zeneszámot
lehetővé tegyen, amikor beiktatja őket az adatbázisba.
Sweeperek: Válassza ki azt a kategóriát, amelybe szeretné, hogy tartozzon a sweeper. A sweeper
ellehetetlenítettként lesz beiktatva.
Kattintson rá a »Következő« gombra, és ezt a lépést a keresővel fejezze be. Abban az esetben, ha hibát
követett el a Jazler egy üzenet útján fogja figyelmeztetni Önt erre.
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Eszközök

A klippek jelentései (nyomtatás)
Ez olyan eszköz, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy a klippek beosztását különböző módon
nyomtassa ki. Még át is alakíthatja őket HTML és TXT fájlokba.
Mik azok az aktív és lejárt klippek?
Az aktív klippek azok, amelyek jelenleg adásban vannak. A lejárt klippek pedig azok, amelyek már nincsenek
adásban, illetve nem aktívak. A klippek akkor válnak lejártakká, amikor lejár a sugárzási időpontjuk illetve
amikor kitörli őket az adatbázisból.

A nyomtatás illetve átalakítás opciói
•Dátumon kívül eső/közteeső (dátum) és (dátum)
Ennek az opciónak a kiválasztásával és az Áttekint/Nyomtat gombra való kattintással,
megtekintheti a klippek listáját, amelyeknek meg van határozva a lejárási időpontjuk a
beiktatott dátumtól ettől/eddig.
•A klippek beállítása ettől/eddig
Ezzel az opcióval megtekintheti a reklámblokkok teljes listáját azokra a dátumokra,
amelyeket beállított.
•Az aktív klippek listája
•Ez az opció lehetővé teszi az Ön számára, hogy kinyomtassa az aktiv klippek listáját és azok
sugárzási iőpontját
•Az aktív klippek kivizsgálása
Válasszon ki egy aktív klippet és kattintson rá az Áttekint/Nyomtat gombra. Ezáltal
áttekintheti a sugárzási időpontok teljes listáját és mást, főként erre a történésre
vonatkozólag. Amennyiben nagy számú aktív klippje van és nem tudja megtalálni, amelyiket
keresi, megteheti ezt a szövegboksz kereső segítségével, amelyik alul található.
•A klippek kivizsgálása dátummentesen
•A nem aktív klipp teljes kivizsgálása dátummentesen is megkapható. Megkeresheti a klippet az
alul található szövegbokszal. Ugyanúgy kitörölheti azokat a klippeket, amelyeket többet nem
igényel.

A reklám kompánia szűrője
Válassza ki a reklámkompániát és a Jazler kizárólag azokat a reklámokat fogja nyomtatni, amelyekhez az
adott kompániának köze van.
FIGYELMEZTETÉS: Minden dátumot európai formátumban kell megjejölni (n/h/év).
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Eszközök

Restartolni a Jazler adatbázisait
Ez az eszköz segítségével mindent ki lehet törölni a Jazler adatbázisaiból. A Jazler utalja majd egy ablak
megnyitására, amelyben azt kérdezi Öntől, hogy mely bázisokat szeretné kitörölni. Az OK gomb
megnyomásával, a Jazler előbb a bázis back up-olását végzi el, majd kitörli őket.
Az adatbázisokat visszaállíthatja a Jazler Backup eszközének segítségével, amely a Windows
Startup/Programs Részlegben található, abban az esetben, ha az adatbázist hibából törölte volna ki.

Eszközök

Az adatbázisok Back up-olása
Ezen a képernyőn back up-olhatja az adatbázisokat és beállíthatja a bázis automatikus back up-olásának
intenzitását.
Kézi back up-olás
Nyomja meg a Back Up Now gombot. A Jazler egy mappát mappát alkot a back up-elés dátumával és
időpontjával, amely minden szükséges fájlt tartalmazni fog. Ahhoz, hogy visszahozza a back up-olt
bázisokat, lépjen ki a Jazlerből és aktiválja a bázis visszahozására szolgáló eszközt (Restore or Defrag
Databases) – ez a Jazler Mappa Start menüjében található, és kattintson rá a Felújít gombra. A Jazler utalja
majd, hogy válassza ki a kívánt mappát.
Automatikus back up
Ezt az opciót akkor teszi lehetővé, ha aktiválja az »Őrizd meg a back up-ot minden.....« ikont és ha az
intenzitást meghatározott órára állítja be.

Miért kell back up-olni?
•Némely esetekben, amennyiben a rendszer leblokkol amíg a Jazler dolgozik, az adatbázis
meghibásodhat.
•Amennyiben gondja van a hálózattal, ez gondokat okozhat és téves adatokat küld a hálózati
kiszolgálónak. Ez úgyszintén megkárosíthatja az adatbázist.
•Amennyiben nagyobb változásokat tesz az adatbázisban és szeretne visszatérni a régi
adatbázisra.
Mit őriz meg a back up?
Minden adatot megőriz, amelyek a Jazler-ben vannak megőrizve. Az audió fájlokat viszont NEM. Az
audió fájlok Back up-olását kézileg kell elvégezni.
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Eszközök

A play lista felfrissítése
Ez az eszköz lehetővé teszi a Jazler-nek, hogy elfelejtse mely napon és mely időpontban sugározta az
össz zeneszámot.
Miért kell felfrissíteni a playlistát?
•Nagyobb számú zeneszámot iktatott be és a Jazler ezeket mind együtt kezdte el sugározni, a
régi zeneszámok kiválasztása nélkül.
•Véletlenül megváltoztatta a számítógépen a dátumot és nagyobb számú zeneszámot helyezett
adásba. (Ezeket a zeneszámokat a Jazler mindaddíg szüntelenül kiválassza, amíg nem frissíti
fel a listát).
•Úgy gondolja, hogy a Jazler minden nap hasonló beosztás szerint helyezi adásba a
zeneszámokat.
Mikor kell felfrissíteni a play listákat?
Csak akkor, amikor úgy véli, hogy erre szüksé van. Frissítse fel a play listákat, amikor úgy gondolja,
hogy egy zeneszám sűrűbben ismétlődik, mint kellene.

Eszközök

A zenei kategória mennyiség változtatása
Ez egy speciálisan kidolgozott eszköz, amely a rádió állomás zenei szerkesztője számára lett tervezve.
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy nagyszámban átdobhassa a zeneszámokat az egyik kategóriából a
másikba.
Példák:
•Szeretnék minden 1-es prioritással megjelölt zeneszámot 3-assal megjeleölni
-Állítsa be a felső csoportban 1-re a prioritási kombinált listát
-Állítsa be az alsó csoportban 3-ra a prioritási kombinált listát
-Kattintson rá a Konvertál most gombra és várjon egy kicsit
•Szeretnék áthelyezni minden zeneszámot a 80-as évek Pop kategóriából a 80-as évek
Rock kategóriába
-Állítsa be a felső csoportban a Pop kategóriát, az alkategóriát pedig a 80-as évekre.
Meglátja a hozzáférhető zeneszámokat a szürke ablakban sárgával megjelölve.
-Állítsa be a kategóriát az alsó csoportban a Rock-ra.
-Kattinston rá a Konvertál most gombra.
A fehér színnel megjelölt kombinált listák, amelyek nem lettek kiválasztva változatlanul hagyják a
mezőket a zeneszámok kivizsgálásakor.

© 2002 – AMFM Software – Minden jog fenntartva

Jazler Radio Automation v2.0
Használati utasítás

22

A zeneszámok kategóriáinak módosítása
Ezen a képernyőn, amely listabokszokból áll, hozzáadhat illetve törölheti a zeneszámok kategóriáit és
alkategóriáit.
Új kategória hozzáadása
Táplálja be az új kategóriát és alkategóriát, amelyet hozzá szeretne rendelni és kattinston rá a Hozzáad
gombra (+).
A kategória törlése
Kattinston rá a kívánt kategóriára illetve alkategóriára és nyomja meg a Töröl gombot (-), amely a lista
mellett van.
FIGYELMEZTETÉS: Nem lehet kitörölni azt a kategóriát, amely tartalmaz zeneszámokat. Először meg kell
változtatni ezen zeneszámok kategóriáit és csak akkor lehet kitörölni őket. A zeneszámok
paramétermódosításának legegyszerűbb módja a Zenei kategóriák nagyszámú változtatása kijelzőn található.

A jingleek kategóriáinak módosítása
Ezen a képernyőn hozzáadhat és kitörölheti azokat a kategóriákat, amleyek a jingleek számára
használatosak.
Új kategória hozzáadása
Táplálja be a kategória nevét, amelyet hozzáad és kattintson rá a Hozzáad gombra (+).
A kategória törlése
Kattintson rá a kívánt kategóriára, majd a Töröl gombra (-), amely a kategória lista mellett van.
FIGYELMEZTETÉS: Nem lehet kötörölni azt a kategóriát, amelyhez az adatbázisból valamelyik jingle
tartozik. Először változtassa meg a jingle kategóriáját vagy ki kell itörölnie a jinglet az adatbázisból, s csak
azután törölheti ki a kategóriát.

A klippek kategóriáinak módosítása
Ezen a kijelzőn, amely három listából áll, hozzáadhat és törölheti azokat a kategóriákat illetve alkategóriákat,
amelyek a klippek számára használatosak.
A reklám kompániák és kategóriák
Ide beiktathatja a reklám kompániákat, amelyek kapcsolatban állnak a reklámblokkokkal. Amennyiben másik
rendszer szerint dolgozik, csak egy beviteli adatot hagyjon meg pl. az Ön rádió állomásának nevét, mert ezt
a klippek adatbázisainak formálása előtt kell biktatni. Ugyanez az eljárás vonatkozik a kategóriákra is.
A prioritás szekciója
Ebbe a listába iktassa be a klippjeire vonatkozó prioritási listát. A klippek olyan sorrendben kerülnek adásba,
ahogyan azt Ön a prioritási listán beállította. Ebbe a listába beillesztheti a többi közötti prioritásokat is (>
gomb).
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Opciók – Általános

Általános beállítások
Az applikációk fajtája
Kiválaszthatja, hogy hogyan szeretné alkalmazni a programot: mint hálózati szolgáltatót
vagy munkaállomást.
Auto start
Válassza ki a mód-ot amelyben Startolni kívánja a Jazler-t.

Nyelvek és fontok
Nyelv
Válassza ki a Jezler nyelvi kinézetét. Több mint 10 nyelv létezik.
A fontok kimutatása
Válassza ki a kívánt fontot, amely megszokott lesz a Jazler számára. A saját nyelvére kiválaszthatja
az encoding-ot, s ezáltal lehetővé válik a helyi jelek láthatósága is.
Színek és képek

•Az állomás neve
Ide iktassa be a saját rádióállomásának vagy kávézójának a nevét. Ez megmutatkozik majd a
Studió kijelzőn és az adatbázisok kijelzőjének a felső részén.
•Az állomás fájl logója
Olvassa be a képes fájlt (bmp, jpg) a rádió állomás vagy a kávézó logójával. Ez a logó
megmutatkozik a mód gomb alatt a képernyő jobb részén a Studió kijelzőn.
•A beolvasott zeneszámok száma
•A Jazler, az előbeállítások alapján, kimutatja és kiválasztja a soron következő 6 zeneszámot,
amelyek az automata programban kerülnek adásba. Ezt meg lehet változtatni legfeljebb 20
zeneszám beállításával. Ezek a zeneszámok minden fél órában váltakoznak, még ha egy
ugyanazon kategóriába tartoznak is.
•A háttér
Amikor startolja a Jazler-t, a program elrejti a Windowsov asztalt és megalkotja a saját
munkakörnyezetét. Némely számítógépnek gondja akad ezzel és az egér alkalmanként
felmond. Ahhoz, hogy ezt megakadályozza egyedül azt teheti meg, hogy ellehetetleníti a
háttért.
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Opciók – általános beállítások

A közvetítési Opciók
Ez az opció lehetővé teszi az Ön számára, hogy beállítsa a Jazler audió paramétereit. Ahhoz, hogy
beállítsa melyik legyen a fő audio kártya, menyjen rá a Windows Controll Panel-jének Multimedia
elnevezésű részlegére. A Jazlert csak így tudja beállítani a zeneszámok közötti mixelésre.
Általános mixelés (amikor a fő hangkártyára használatos a stúdióból)
•A mixelés gyorsasága (1-15) ahol az 1-es a leglasúbb, a 15-ös pedig a leggyorsabb (hirtelen
megszakad)
•Az elhalkulás gyorsaság (1500-3000) amennyiben ezt az értéket kevesebbre állítja be mint
2500, akkor lehetséges, hogy az elhalkulás folyamán kerül sor a megszakításra, attól
függően, hogy milyen az Ön hangkártyája. Ez tulajdonképpen nem változik, kivéve abban az
esetben, ha gondja akad.
•A mixelés időpontjának pontossága (0-2000ms) Ez az opció arra utasítja a Jazler-t, hogy
hány milliszekundummal korábban indítsa a lejátszót a következő zeneszámhoz, ahhoz, hogy
az időbe kezdje a sugárzást. Ez a hardware konfigurációjától függ. Amennyiben 500 MHz-es
PIII-a van vagy ennél erőssebb, a 600-as a jó érték. A gyöngébb számítógépek esetében ezt
az értéket nagyobbra kellene állítani, mint amilyen a 700-1000. Ezt az értéket akkor állítsa
be, ha a következő zeneszám megáll vagy ha korábban indul.
•Szeretném ha a zeneszám Előbeolvasásban lenne. Ennek az opciónak a lehetővé tételével a
Jazler automatikusan beolvassa a következő zeneszámot a memóriába miközben az adásba
megy, illetve pillanatnyilag programon van. Ezzel az opcióval a mixelést illetően magasabb
precizitást érhet el, de a gyöngébb számítógépeken valamilyen fajta torzításra lehet
számítani, mert több részleget követel.
Másik hangkártya
A Jazler másmilyen rendszert használ ahhoz, hogy hozzáférjen egy másik hangkártyához, amlyet mint
kijelzőt használhat az előhallgatásnál. Ez a rendszer több memóriát követel és a gyöngébb
számítógépekben konfliktusokat idézhet elő, ezért beiktattunk néhány opciót és beállítási lehetőséget
arra az esetre, ha ezzel problémája akad.
•A másik hangkártya kiválasztása. Válassza ki azt a hangkártyát, amelyet mint kijelzőt
szeretne használni.
•A bufer-ok száma. Legsűrűbben 50. Csökkentse e számot, amennyiben torzításokat észlel a
főkijáraton. Amennyiben nagyon lecsökkenti a kijelzőn akadhatnak majd torzítások.
•A bufer-ok nagysága. Erre is az vonatkozik, minta bufer-ok számára. Általában 4100.
•FIGYELMEZTETÉS: A másik hangkártyára opcióinak módosításai nem lesznek érvényben, ha
nem indítja újra a Jazler-t.
Sweeperek és a virtuális műsorvezetők
•A sweeper mixeinek gyorsasága. Állítsa be azt a gyorsaságot, amelyen szeretné, hogy a
zeneszám elhalkuljon illetve felerősödjön a sweeper előtt és után.
•A zeneszám hangerejének nagysága a sweeper sugárzása alatt. Amennyiben 0-ra van
beállítva, a zeneszám nem halkul el, a sweeper pedig ugyanolyan hangerővel kerül adásba,
mint a zeneszám. A 3000-en a zeneszám megáll, amíg viszont a sweeper tart.
•A mixelés pontossága. Ezt általában ugyanarra az értékre kell állítani, mint a főkijárat mixelési
pontosságát. Cserélje ezt az értéket, ha azt kívánja, hogy a sweeper korábban vagy
közvetlenül az ének előtt fejeződjön be.
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Opciók – általános beállítások

Klippek
Ez a tábla lehetővé teszi a számára, hogy beállítsa a mód-ot hogyan fog a Jazler reagálni a különböző
klippekre (reklámokra), azok akcióira és történéseire.
Csak klippek
•Idő (0-5 minuta) amely alatt megjelenik a reklámok figyelmeztető ablaka. Ezt akkor kell
alkalmazni, amikor a mód-ban az Élő asszisztálás van érvényben. Ha a reklámblokk pontosan
18:00 órakor indul, ez az opció pedig 2 percre van beállítva, a reklámok figyelmeztető ablaka
(két perccel előbb) tehát 17:58-kor jelenik majd meg. Az autó mód-ban a Jazler a
reklámblokkot a beáállított időpontban iktatja be a play listába és várni fogja amíg a
zeneszám véget ér, ahhoz, hogy beindítsa a reklámblokkot.
•A végére figyelmeztető ablak.
Ennek az opciónak az aktiválásával a Jazler kimutatja a figyelmeztető ablakot, amely
leszámlálja a másodperceket a végéig, mielőtt a következő objektum beindul.
Auto mod
•A reklámokra előlátott idő után hány másodperccel indítja be a Jazler a zeneszámot. A
Jazler megvárja, hogy a zeneszámból leteljen a meghatározott legkevesebb x másodperc és
akkor azt a reklámok miatt megszakítja. Ha ezt 0-ra állítja be, akkor ez az opció
ellehetetlenül.
•Hány másodpercet vár majd a Jazler, ha van egy megjelölés a reklámblokk pillanatnyi
megaszakítására
Ha ezt az opciót 0-ra állítja be, a Jazler pillanatnyilag megszakítja a zeneszámot. Ha nem,
akkor megvárja, hogy a zeneszámból lepörögjön a meghatározott X másodperc és akkor
akkor szakítja meg.

Opciók – általános beállítások

Logok és útvonalak
Ez a tábla lehetővé teszi a számára, hogy beállítsa azokat a logókat, amelyeket a meghatározott
dierkotóriumban meg szeretné őrizni. Ez úton úgyszintén beállíthatja azokat az útvonalakat,
amelyeket szeretne hogy a Jazler kimutasson, amikor a meghatározott audió fájlokat iktatja be az
adatbázisba.
•Logók
Válassza ki azokat a logókat, amelyeket meg szeretne őrizni, majd később követni. A logókat
meghatározott direkótrumok felé kell vezetni txt formátumban.
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Opciók – Általános beállítások

RDS Opciók
Ez a képrenyő lehetővé teszi számára, hogy beállítsa az RDS berendezést úgy, hogy az össze legyen
kötve a számítógéppel és hogy támogassa a Jazler tevékenységét, amikor megváltozik a barázda
(mint amilyen a zeneszámok sugárzása).
RDS merevlemez
Itt kiválaszthatja az RDS modellt, amellyel rendelkezik
•Oldal
Amennyiben az adott modellnek vannak csoportjai (mint a PRAIS-nek), be kell állítani az RDS
felvevőkészülék megfelelő oldalát is.
•Sorozatos port
Ide iktassa be a berendezés sorozatos port-ját
Ha nincsenek aktív üzenetek
Ennek az opciónak a kiválasztásával a Jazler azt az üzenetet fogja forgatni, amelyik utoljára volt aktív.
A »Sugározd az alternatívát« Opcióval az alternatív üzenetet fogja beiktatni, amennyiben egyik sem
aktív. Ahhoz, hogy megváltoztassa az alternatív üzenetet, válassza ki az »Alternatív« opciót, amely a
dátumot jelző kijelző alatt található – mint a 8 nap ()...
Mindenféle
•Auto start
Startolja az RDS-t, amikor a Jazler megindul a működéssel
•Az üzenet újraindítása
Ennek az opciónak a kiválasztásával, miután bejelentik a zeneszámot, a Jazler újraindítja
majd a megszokott üzenetet. Ez lehetetlenné teszi az adott részleg és a szöveg közötti
nemmegértést.
•Auto központ
Ez az opció az RDS szöveget a képernyő közepére helyezi
A zeneszám bejelentése
Válassza ki, hogy mely zeneszámokat szeretné megjelentetni az RDS-en, amikor azok adásba
kerülnek. A zeneszámoknak csak a címét lehet bejelenteni illetve az egész reklámszöveget.
Úgyszintén kiválaszthatja, hogy hányszor kívánja megismételni ezt a szöveget mielőtt áttér a
szokásos üzenetre.
A levél RDS lokalizációja (betűcsere)
Ezt a lehetőséget azon rádióállomások miatt adtuk hozzá, amelyek olyan országokban működnek ahol
nem használják a latin betűket, mint amilyen Görögorszárg, Törökország, Oroszország stb. A
változtatási rendszer minden helyi jelet latin betűvel cserél ki. Ezt az opciót nagyon könnyen lehet
használni, az utasításokat pedig a képernyőn lehet megtalálni.
Az énekes és a cím bejelentése
Ezen a kijelzőn a szöveget cserélheti, amely a zeneszám kivitelezőjének és elnevezése előtt jelenik
meg.
Hogyan állítom be az RDS-em konfigurációját a Jazler-el?
Mindenekelőtt az RDS-ek többségénél kettő vagy több csoportja található meg a szöveges
szekvenciáknak. Előszöris be kell menni az RDS softverébe, konfigurálni kell azt úgy, hogy az első
csoprotból csak egy szót közvetítsen. Ez annyit jelent, hogy amikor RDS jeleket kap a csoporttól, csak
egy nyugodt szavat lát, pl.: a rádióállomás nevét. Csukja be az RDS softvert és nyissa ki a Jazler-t.
Konfigurálja az RDS modellt azok alapján, amelyekkel rendelkezik és a csoportot egyesre állítsa be
(1). Így lehetővé teszi az RDS működését a Jazler-en keresztül és minden adásba kerülhet.
FIGYELMEZTETÉS:
A Prais RDS 732-es modell kéri a Jazler-től, hogy sugározza a 11 oldalt az első csoportból és az első
oldalt a második csoportból.
A Prais RDS 732-es modell nem kéri az oldalaktól, hogy bármilyen adatokat sugározzon.
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Az általános opciókban elhelyezve (lokalizálva)

A messzi állomások is elérhetőek
Miért van szükség erre az opcióra?
Ez az opció lehetővé teszi az Ön számára, hogy összekapcsolja a fő számítógépet a stúdióban a helyi
hálózaton keresztül (LAN). Amennyiben több mint egy stúdiója van (két rádió állomása)
összekapcsolhatja őket ez az opció alkalmazásával. Rákattinthat azok elnevezésére az ellenőrző
képernyőn és megvárja, hogy a Jazler összekapcsolódjon.
HOGYAN KÖSSEM ÖSSZE A SZÁMÍTÓGÉPEKET?
KÖNNYŰ LÉPÉSEK!
A következőek a lépések, amelyekkel könnyen összekötheti az irodai illetve a kivitelezői számítógépet
a stúdióban levő fő számítógéppel.
1)Menyjen rá a fő számítógépre és ossza meg azok merevlemezeit azok betűi alapján, pl.: ha az
Ön merevlemezének betűje C, ossza meg azt mint C-t. Nem ajánlatos megosztani a
merevelemezét más névvel, mert a Jazler nem fogja felismerni őket. Legyen biztos abban,
hogy minden megengedett a C meghajtóra tekintve (ahol a Jazler fájljai telepítve vannak).
Ahhoz, hogy kikerülje a gondokat nevezze meg a számítógépét egyszerű névvel, mint
amilyen a STÚDIÓ illetve az ONAIR, bármilyen helyköz nélkül és ne használjon helyi jeleket,
csak LATIN BETŰKET. Tudomásaink szerint ez nagy gondokat okozhat.
2)Menyjen az irodai illetve a kivitelező számítógépre. Nyissa meg a 'My network places' illetve a
'Network' ablakot és bizonyosodjon be, hogy a Stúdió számítógépen látható és hogy annak
minden merevelemeze is látható, amelyek csak betűkkel vannak megjelölve.
3)Nyissa meg a Jazler programot (a kivitelező számítógépen). Mennyjen a Controll Panel-re, majd
az Általános Beállításokra végül pedig a Távoli állomások elérhetésére (ahol megtalálhatja a
LAN ikont).
4)Kattinston rá a Hozzáad gombra és töltse ki az űrlapot:
•Az állomás neve: Iktasson be amit jónak tart és ez az a név lesz az, amely látszani
fog.
•A számítógép neve: A LAN hálózati elnevezése a számítógépnek. Ez pedig egyforma
kell legyen azzal a névvel, amely mint hálózati név jelentkezik.
•A Jazler útja a LAN-ban: Ez a Jazler mappája a fő számítógépen. Pl.: Amennyiben azt
a számítógépet, amely az adást vezeti STÚDIÓNAK hívják, akkor ebben a
szövegboksban meg kell, hogy legyen: \\STUDIO\C\Program Fájls\AMFM
Software\Jazler Radio 2 . A mappát úgyszintén a hálózat útján használhatja, a
szövegboksz melletti gombot felhasználva.
5)Végezetül kattintson rá a 'Vizsgáld át a kapcsolatot' gombra, ahhoz, hogy meglássa valyon
működik-e a kapcsolat. Ha valamilyen gondja van, ellenőrizze le, hogy minden egedélyezette a merevlemezen való olvasásra illetve irásra. Sokan jelentkeztek azzal az érszrevétellel,
hogy gond van az összekapcsolást illetően és arra derítettünk fényt, hogy a legtöbb esetben
az engedélyek nincsenek kellőképpen beálitva a számitógép hálózati kiszolgálóján.
6)Lépjen ki az általános beállitásokra szolgáló kijelzőre. Meglátja majd a bal oldalon található “Ez
a számitógép” felirat alatt az összekötött számítógépet. Amikor rákattint a Jazler néhány
másodpercen belül összekapcsolódik vele.
Ez a kijelző leirása:
A távoli állomások listája
Ez a lista tartalmaz minden hozzáadott elérhető állomást. Megtekintheti az állomás nevét, a távoli
állomás programjának útszakaszát, a számitógép nevét illetve a megjegyzéseket.
Hozzáad
Ha rákattint erre a gombra hozzáadhatja a távoli állomásokat a listára. Megjelenik majd egy új
dialógus, amely arra szólitja fel, hogy kitöltse a távoli számitógépről szóló alapvető adatokat:
•Az Új Állomás hozzáadásának dialógusa
{Az állomás neve: Irjon be amit szeretne, és ez lesz a számitógép látható neve
{A számitógép neve: Ez a stúdió számitógép neve kell legyen a LAN hálózatban
{A Jazler útvonala a hálózaton: Keresse meg a stúdió számitógépen a program fájl
mappán a Jazler Radio Automatition mappát.
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•A Hálózati Kiszolgálókkal kapcsolatos FIGYELMEZTETÉSEK
{A merevlemezeknek ugyanaz kell legyen a nevük a hálózaton is, mint ami a fő
számitógépen szerepel. A merevlemez neve a hálózaton meg kell egyezzen a
meghajtó betűjével. Semmi más nem szükséges ezen kivül!
•FIGYELMEZTETÉS a LAN szerkesztőre
{Biztos kell legyen abban, hogy pontosan iktatta be a STÚDIÓ számitógép nevét a távoli
állomások szövegbokszába.

Töröl

Kattintson rá a kivánt állomásra, majd a Törölj gombra.
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Opciók

Közvetítés
Ez olyan hely, ahol beállíthatja a Jazler közvetítési rendszerének különböző opcióit. A közvetítési
rendszer lehetővé teszi, hogy akkor hallja a Line In kapcsolót, amikor azt megkívánja (kézileg vagy
automatikusan beállítva).
Az erősségi kiválasztók
Minden erősségi kiválasztó össze van kötve a Windows mixerével. A Jazler egyedül a bemeneteli
vonalnál jegyzi meg a kiválasztó értékét és visszaállítja annak szintjét, amikor szükség van az
újraközvetítésre.
Az ellenőrző kombinált listák
A kiválasztó WAVE illetve BEMENETELI VONAL csúcsán láthatja a mixer ellenőrzésére szolgáló
kombinált listákat. Ezeket az ellenőrző opciókat arra használhatjuk, hogy beállítsuk, mely csatornákat
halkítsa el a Jazler. Vannak esetek, amikor szükség van az AUX-on keresztüli belépésre, nem pedig a
vonalon keresztüli belépésre. Tehát ez az a hely, ahol be lehet állítani a belépési opciókat.
Faid In/Out vonal kijárat
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a vonalon keresztüli belépés a zeneszám után illetve előtt legyen
elhalkítva, amelyet a Jazler megszakít, ahhoz, hogy megkezdődhessen az újbóli közvetítés.
Amennyiben kiválassza a “Végén...” opciót, a Jazler először elhalkítja a vonalon keresztüli belépést,
majd utánna kezdi meg a zeneszámok sugárzását. Ez esetben a mixelésnek nincs effektusa.
Az elhalkulás gyorsasága
A 3-as szint nagyon lassú, mig a 15-ös túl gyors (hirtelen félbeszakadás).
Figyelmeztessen minden alkalommal, amikor a Jazler meg akarja szakítani munkáját a
klippek adásba helyezése végett
A Jazler kimutatja a másoperceket számoló figyelmeztető ablakot, amíg nem szakítja az újbóli
közvetitést.
•Hogyan kell újraközvetiteni?
Két féle képpen lehetséges: Kézi és automatikus módon.
{Kézi mód: A stúdió képernyőn kattintson rá a jobb oldalt található Újraközvetit
gombra. Amennyiben a zeneszám folyamatban van, a Jazler megvárja annak végét
és csak akkor kezdi meg az újraközvetítést.
{Automatikus mód: Állitsa be azokat az időpontokat, amikor azt szeretné, hogy a
Jazler az újraközvetítési módban legyen az autó program beosztásának
képernyőjén. Amikor annak eljön az ideje a Jazler átálltódik majd az automatikus
mód-ba.
Mindkét módban az újraközvetítés megszakad a reklámblokkok miatt, amennyiben azok az adott
időpontokra vannak beállítva.
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A biztonság és a felhasználók
Ez a képernyő lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Jazler-rel biztonsági környezetben dolgozhasson.
Minden felhasználónak meg vannak a saját elsőbbségei és csak azokat a képernyőket nyithatja meg,
amelyekhez az adminisztrátor által meg van adva a hozzáférhetőségi engedély. Némely képernyőkhöz
csak az adminisztrátor férhet hozzá, mint amilyen például a Biztonsági és felhasználói képernyő, az
általános opciók illetve az Adatbázisok újrabeállításának kijelzője.
A jelszavas rendszer használata
Ennek a képernyőnek az alján található ellenőrzőboksz segítségével aktiválhatja ezt az opciót.
Hozzáadni a felhasználót
•Kattintson rá a Hozzáad gombra. A Jazler utalni fogja Önt, hogy beiktassa a felhasználó nevét és
annak jelszavát. Kattintson rá a kék OK gombra, ahhoz, hogy beállítsa az illető lehetőségeit.
•Az új felhasználó beiktatása után, megtekintheti az illetőt a felhasználói listán. Kattintson rá a
személy nevére és meglátja majd az elsőbbségi listát a kapcsolókkal. Aktiválja azokat a
kívánt elsőbbségeket, amelyekhez annak az illetőnek hozzáférhetősége engedély kell legyen.
•Amennyiben azt szeretné, hogy ez a felhasználó adminisztrátori elsőbbségekkel is rendelkezzen,
akkor kattinston rá az Adminisztrátorok bokszra. Ennek a felhasználónak nincsenek gátolt
területei és hozzáférhet minden képernyőhöz a programban. Az elővigyázatosság miatt a
Jazler nem fogja megengedni, hogy kilépjen erről a képernyőből, amennyiben egyik
felhasználónak sincs adminisztrátori elsőbbsége.
A felhasználók törlése
Csak kattintson rá arra a felhasználóra, amelyiket ki szeretné törölni és nyomja meg a Töröl gombot.

A problémák listájának jelszava és a Jazler adatbázisainak Újrabeállítása
Kattintson rá a 'Változtatni a jelszavat” gombra, ahhoz, hogy beiktassa ezeknek a képernyőknek a
jelszavát. Amennyiben üres jelszavat iktat be, akkor a Jazler nem fogja kérni Öntől a jelszó beiírását,
amikor ezekre a képernyőkre szeretne bejutni.
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A stúdió felhasználása
A stúdió képernyője alkotja a Jazler szívét. Ez a képernyő csak a rádióállomás stúdiójából látható és
ez a része a felelős az On Air-ben történő adásért. Ezt a képernyőt használják a műsorvezetők illetve
producensek.
A stúdió témák:
•Hogyan használni a stúdiót
Rövid leírása annak, hogyan működik a Stúdió és annak logikájáról
•Auto mód
Hogyan működik a Jazler az auto módban.
•Kézi Mód (Élőasszisztálás)
Miképpen felel meg a Jazler a felhasználók számára és mely automatikus folyamatok
funkcionálnak, amikor az Élőasszisztálás mód-ja aktiválva van.
•Újbóli közvetítés
Az újraközvetítés módja lehetővé teszi, hogy átvegye valamely másik rádióállomás műsorát
(szatellit stb.) a számítógép vonalon keresztüli belépésén át. Az újraközvetítés a
reklámblokkok végett szakad meg, majd utánna folytatódik tovább.
•A zeneszámok hozzáadása illetve törlése
Hogyan cserélni a Jazler play listáját. Hozzáadhat, módosíthatja illetve törölheti azokat a
zeneszámokat, amelyek soron következnek az adásra. Ebben a témában megtanulhatja azt
is, hogyan használhatja az audióbázis adatait átkereső műszert. Ez a műszer nagyon
egyszerű, amely lehet segítségére, hogy megtalálja a zeneszámot, a jinglet illetve a klippet,
amelyet néhány másodpercen belül meg szeretne találni.
•Képernyő
A képernyő arra van segitségére, hogy áthalgassa a zeneszámokat másik hangcsatornán
keresztüll (ez csak akkor alkalmazható, ha két hangkártya van aktiválva).
•Instant jinglek
E képernyő segítségével pillanatnyilag adásba helyezheti a seweepereket, jingleket és más
effektusokat csupán a kívánt gomb megnyomásával.
•A kész play listák illetve a klipp csomagok kézi összekötése
Ez a dialógus útján minden beállítot klippcsomagot kézileg elő lehet hívni.
•RDS kijelző
Ezen a kijelzőn változtathatja az RDS szöveget, amely adásba megy.

Hogyan változtatjuk a Jazler beállitásait?
Menyjen rá a Controll Panelre, melynek gombja a stúdió jobb oldali sarkában található.
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Hogyan működik a stúdió
A stúdió kijelző egy könnyen kezelhető munkalap, amelyen nagy gombok láthatóak. A Jazler két módban dolgozik: az automatikusban, az élőasszisztálásban és az újbóli közvetítésben. A mód gombjai a
Jazler jobb felsőoldali részén találhatóak meg.
Mit kell tennem mielőtt elkezdek a stúdióban dolgozni?
Elsőként be kell iktatni néhány zeneszámot a zeneszámok adatbázisába (legkevesebb 30-at). A
zeneszámok bevitele nélkül a stúdió hasznavehetetlen. Ha kívánja, beiktathat néhány jinglet is a
jinglek adatbázisába. Ha ezt megtette, akkor az Autó Pilot gomb megnyomásával a Jazler megkezdi
azok sugárzását véletlenszerű sorrendben.
Hogyan működik a stúdió kijelző?
A stúdió kijelzőnek három szekciója van.
Az On air tábla (Ami pillanatnyila adásban van)
Az On air tábla minduntalan látható és kimutatja, hogy mi van pillanatnyilag adásban.
A zeneszámok listája (Mi következik)
Ez az 5 deck-ből álló zeneszámlista, amely a következőként adásba kerülő zeneszámokat tartalmazza.
Mindíg látható.
A zeneszámok feloszlanak:
ZENESZÁMOK – Ezeknek a zeneszámoknak fehér hangjegyű ikon-juk van
JINGLEK – A zeneszámokat egy villám jelzi illetve egy nagy J-é betű
REKLÁM klippek – A zeneszámokat egy dollárt ábrázoló ikon jelzi
A ZENESZÁMON LEVŐ SW ikon – E zeneszámhoz sweeper van hozzárendelve
A PIROS HANG – Ez a zeneszám a zeneszámcsomag elemét képezi
A mód kijelzője
Különböző kijelzőket ábrázol, abban a mód-ban amit éppen kiválasztott.
Mi van adásban
Ez a szekció kimutatja mi van pillanatnyilag adásban. Másodpercenkénti leszámlálással mutatja ki
mennyi idő maradt még a zeneszám végéig és három gomb, amelyek a leghasznosabbak az
Élőasszisztálásnál, de működnek az Autó Pilot mód-ban is. E kijelzőtől balra egy fehér gomb
helyezkedik el, amelyet egy nyíl és egy x betű jelez. Ez az átugrálásra szolgáló gomb. Amennyiben ezt
aktiválja, a Jazler átugorja a jelenleg aktív zeneszámot és áttér a következőre.
•Restart
Restartolja a zeneszámot, amely adásban van.
•Stop következő
Megállítja a play listát, miután befejeződik a zeneszám, amely pillanatnyilag adásban van. A
lista leolvasása akkor folytatódik, amikor ismét megnyomta ezt a gombot.
•Szünet
Megállítja a zeneszámot, amely jelenleg adásban van. A szünet gomb újbóli aktiválásával a
zeneszám folytatódik. A szünet gomb aktiválása alatt meg lehet nyomni a Restart gombot is.
Deck-ek (Mi következik)
A deck-ek a soron következő zeneszámokat és azok adatait tartalmazzák. Amennyiben ezt szeretné
megváltoztatni először kattintson rá arra a deck-re, amelyet szeretne módosítani (piros színű kerettel
lesz megjelölve) és akkor nyomja meg az egyik gombot a váltazásokra, amelyek a deck mellett
vannak (hozzáaad, kitöröl, módosít stb.). Minden deck-nek van egy gombja, amit egy rámutató
nyilacska jelez. Ez a gomb segítségével megy adásba az a zeneszám, amely az adott deck-ben van és
elutasítja azt a zeneszámot, amely pillanatnyilag sugárzásban van.
Az szerkesztési gombok (Módosít, Beékel, Kitöröl, Hozzáaad)
A deck kiválasztásával és ezen gombok egyikének aktiválásával, cserélheti azt a zeneszámot, amelyet
a deck tartalmaz. Automatikusan megjelenik a fájlkereső, amivel kikeresheti a zeneszámokat,
jingleket illetve klippeket amelyeket kíván. Kattintson ide és megláthatja hogyan működik a kereső.
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Az azonnali jingleket szabályzó gomb
E kijelző segítségével azonnal adásba helyezheti a sweepereket, jingleket és effektusokat, csupán
nyomja meg a kívánt gombot.
Info gomb
Kimutatja a zeneszámra vonatkozó adatokat. Kattintson rá a gombra és akkor arra a zeneszámot
képviselő deck-re.
Képernyő
A képernyő segít Önnek abban, hogy lehallgassa a zeneszámot a másik hangcsatornán keresztül (csak
akkor kivitelezhető, ha két hangkártyával rendelkezik).
RDS kijelző
Ezen a kijelzőn módosíthatja az adásba kerülő RDS üzenetet.
A Play listák és a csomagok gombjai
Ezen a dialóguson keresztül aktiválhat kézileg minden programozott klipp- illetve play lista csomagot.
A problémákra vonatkozó gomb
Amennyiben a Jazler-nek bármilyen problémája van adás közben, nem fogja megállítani a program
sugárzást, hanem megőrzi a tévedési üzenetet és kiírja azt a problémákat kimutató kijelzőre. Ha
jelentkezik probléma a Probléma Szegmentumában a Jazler kimutat egy piros felkiáltójelet.
Controll Panel
Kattintson rá erre a gombra és eljut a Jazler Controll Panel-jére.
Pánik gomb
Nyomja meg e gombot és a Jazler hamarosan találomra megtalálja a zeneszámot, amelyet adásba
helyez (az auto program szerkezetére alapozva), ilyen módon van ideje arra, hogy újból
megszervezze magát.
Tanácsok és trükkök
Szeretném azonnal megállítani a folyamatban levő zeneszámot és megkezdeni a következőt, amint
készen állok rá.
1.Nyomja meg a Stop következő gombot.
2.Nyomja meg az Átugorni gombot (ez az adásban levő zeneszám elnevezése mellett található). A
zeneszám félbeszakad majd.
3.Amikor készen áll rá, nyomja meg újból a Stop következő gombot. Így adásba kerül a
következő zeneszám.
Szeretnék nagyobb görgetősávot, amíg keresek, mert használom a touch screen-t
Nyissa meg a Fő asztalt és kattintson rá a Tulajdonságokra. Nyomja meg a Kinézeti gombot, majd
lépjen be az Tárgyak kombinált listájába és válassza ki a görgetősávot. Az általános nagyság 16-os,
viszont olyan nagyra módosíthatja, amilyenre szeretné. Ez a módosítás a görgetősávokra illetve a
Jazler-re fog vonatkozni.
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Auto mód
Az auto Pilot Mód gomb aktiválásával a Jazler megkezdi az egész napos zeneszámok illetve jinglek
kiválasztását. A zeneszámokat találomra válassza ki, azok a kritériumok illetve kategóriák alapján, amelyeket
az Auto Program Szerkezeti szekciójában meghatározott.
Amennyiben a reklámokat meghatározott időpontra állította be a Jazler automatikusan beilleszti a
reklámokat a deck-ekbe és megvárja, ogy befejeződjön a zeneszám, ahhoz hogy sugározni tudja őket. Ha
azt szeretné, hogy a reklámok azonnal adásba kerüljenek, akkor menyjen rá az általános beállításokban a
Klippek szekcióra és állítsa be 1-re, hogy Hány másodpercig fogja adásba engedni a Jazler a
zeneszámot a reklámok után. A Jazler nem fogja megvárni, hogy a zeneszám befejeződjön, hanem
lehalkítja azt és adásba helyezi a reklámokat.
Az auto mód-ban módosíthatja az adásban levő zeneszámokat, ugyanúgy mint a kézi mód-ban.
Hogyan válassza ki a Jazler a zeneszámokat?
1. Lépés
A Jazler 20 zeneszámot választ ki az aktív kategóriából, amelyek légrégebben voltak adásban.
2. Lépés
A Jazler találomra válassza ki a zeneszámokat a listáról.
3. Lépés
A Jazler azonosítja a zeneszám prioritásait. Ha a zeneszámnak 3-as prioritása van, ezek szerint a Jazler
másodszor választotta ki, akkor megőrzi azt a bázisában és regisztrálja, hogy harmadszor választotta ki,
majd otthagyja. A második lépést fogja ismételni mindaddíg, amíg nem talál olyan zeneszámot, amelyet
annyiszor ismételt, ahányas prioritással meg van jelölve.
4. Lépés
A Jazler ezt a zeneszámot a deck-be helyezi és megismétli a folyamatot, mindaddíg amíg nem tölti meg az
összes deck-et.
Hogyan állítom be a kategóriát, amelyet a Jazler minden fél órában kiválaszt?
Menyjen be az auto program Szerkezeti kijelzőjére és határozza meg, állítsa be a kategóriák kritériumait.
Hogyan cserélem a zeneszámok, a sweeperek, a jingle-k rotációját?
Minden beállítás nélkül a Jazler a ZENESZÉM>ZENESZÁM>ZENESZÁM>ZENESZÁM+SWEEPER>JINGLE elv
alapján működik. Ha ezt módosítani akarja, akkor menyjen rá a Controll Panel-re a Zeneszámok és a jinglek
rotációjának szekciójára.
Lehet-e újra közvetíteni az auto mód-ban?
Igen, menyjen az auto program szerkezetének kijelzőjére és állítsa be a napokat és órákat, amikorra kívánja,
hogy a Jazler az automatikus újraközvetítés mód-ban működjön.
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Kézi mód (Élőasszisztálás)
A kézi és az automatikus mód közötti különbségek
Az élőasszisztálás gombnyomással a Jazler nem válassza többet ki automatikusan a zeneszámokat, mint az
auto módban. Megvárja majd, hogy Ön hozzárendelje a zeneszámokat a playlistára. Ha nincs mit sugároznia,
akkor a Jazler megszakítja az adást.
Reklámok és klippek
Kézi mód-ban a Jazler kimutatja a reklámokra vonatkozó figyelmeztető ablakot 1 - 5 perccel az az időpont
előtt, amikorra a csomag be van állítva (ez az általános opciókban végzett beállításoktól függ). Ha
megnyomja az OK gombot, akkor a reklámok automatikusan adásba kerülnek. Amennyiben valamilyen
zeneszámot sugároz, a Jazler megvárja annak végét és akkor kezdi sugározni a reklámokat. A reklámblokk
végén a Jazler kimutatja a figyelmeztető ablakot. Ez az ablak nem jelenik meg, amennyiben a reklámok után
is beiktatott zeneszámokat.

Jazler rádió automatizáció

Az újraközvetítés Mód-ja
Az újraközvetítés módja hasonló a kézi mód-hoz, de ha nincs adásban egy zeneszám se, akkor hallható a
hangkártya vonalon keresztüli belépése. Ha beiktatja és adásba helyezi a zeneszámot, akkor a vonal belépés
elhalkulásba kerül és a zeneszám kerül adásba.
Az újraközvetítés módjában a Jazler nem fogja megvárni, hogy befejeződjön a zeneszám. Automatikusan
megállítja az újbóli közvetítést illetve a zeneszámot, amely adásban van ahhoz, hogy sugározza a
reklámokat.
Állítsa be a kijelzőn az újbóli közvetítés opcóit illetően annak opcióit és a szinteket.
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A zeneszámok hozzáadása és törlése

A stúdió kijelzőn illetve a playlista kijelzőn alkalmazható
A stúdió kijelzőn és a play listák szerkesztésének kijelzője nagyobbrészt egyformák. Ebben a fejezetben
leírjuk, hogy hogyan működik a kereső műszer és hogyan iktassa be a kívánt zeneszámot a play listába.

Hogyan keresem a meghatározott zeneszámot?
Ezúttal néhány példát adunk az Ön számára. A példákat zeneszámokkal állítottuk össze, de ugyanez
vonatkozik a jinglekre és a klippekre is.
Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, amely elnevezése »You are«-ral kezdődik:
Táplálja be »You are« a szövegboks-ba és nyomja meg az Elnevezés gombot. A
Jazler eredményként visszaiktatja a zeneszámokat, mint amilyenek a »You are my
sunshine«, »You are not alone« stb.
{Szeretnék megtalálni minden zeneszámot, amely az elnevezésében tartlmazza a »rain«
szót: Táplálja bea *rain szavat a szövegbokszba és nyomja meg az elnevezés
gombot. A Jazler eredményként visszaiktatja a zeneszámokat, mint amilyen a
»Sunshine on a rainy day«, »When the rain begins to fall«, »It's raining men« stb.
{Szeretném megtalálni George Michael minden zeneszámát : Táplálja be a Michael illetve
a Mich szavakat a szövegboksba és nyomja meg a vezetéknév gombot.
{Szeretném megtalálni george Michael minden zeneszámát a 80-as évekből : Táplálja be
a a Mich illetvei Michael szavakat a szövegbokszba, válassza ki a 80-as évek
ketgóriáját és nyomja meg a vezetéknév gombot.
{

Megjegyzendő: A csillag (*) identikus mint ami a Windows-ban (wildcard).
Úgyszintén: Ha aktiválta a Név, Vezetéknév illetve Elnevezés gombot, akkor nyomja meg az Enter
gombot vagy nyomja meg a szövegboksz mellett található nagyítóüveget ábrázoló gombot.
A kívánt zeneszámok beiktatása a playlistákba ...
Miután megtalálta a kívánt zeneszámot kattintson rá arra a deck-re, amelyikre akar (a bal oldalon) és
nyomja meg a kívánt gombot (beiktat illetve módosít). A kiválasztott zeneszámra való dupla kattintással
beiktatja azt a playlistába. A zeneszámot beiktathatja a sweeperrel, úgy, hogy szelektálja a zeneszámot és
megnyomja a Sweperrel beiktat gombot.
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Stúdió képernyő
E képernyő segítségével lehallgathatja a zeneszámot, mielőtt az adásba kerül. A képernyő lehetővé teszi
számára, hogy módosítsa a zeneszám kezdetének és a mixelés időpontját. Ez az opció ugyanúgy működik,
mint az adatbázisban az audio szerkesztés. Megtekintheti a továbbiakban a Hangbarázda Szerkesztése
témáját.
Amikor a zeneszámot a képernyő segítségével szerkeszti, a hang a számítógépének másik hangkártyáján
hallatszik. Ahhoz, hogy beállítsa a másik hangkártyát, lépjen be a Jazler Általános beállításainak közvetítési
opcióiba.
A kezdési illetve a mixelés időpontjának megváltoztatása nem fog kihatni az adatbázisra. Ezek a módosítások
nem lesznek megőrizve az audio adatbázisban. Kizárólag arra az egy sugárzásra lesz alkalmazva.
Hogyan hallgatom le előzőleg a zeneszámot?
Válassza ki a kívánt zeneszámot a deck-ből és nyomja meg a Képernyő gombot. A zeneszám automatikusan
beindul a másik hangkártyán keresztül. Ekkor, ha kívánja, cserélheti azt.
FIGYELMEZTETÉS: Ha nincs két hangkártyája megtörténhet, hogy megjelenik a WAVE OUT OPEN ERROR
vagy a Jazler a fő hangkártyán indítja be a zeneszámot. Ajánljuk, hogy hozzáadja a számítógépéhez a másik
hangkártyát, de nem kizárólag e lehetőség végett. A másik hangkártya nélkül az audio fájlokat az adásban
hallgathatja majd le!

© 2002 – AMFM Software – Minden jog fenntartva

Jazler Radio Automation v2.0
Használati utasítás

38

Jazler rádió automatizació

Instant jinglek
Ezzel a kijelzővel azonnal adásba helyezheti a jingleket és a sweepereket anélkül, hogy beilleszti őket
a play listába. Mivel az idő automatikusan megy, egyszerűen kiválaszthatja őket, mint azonnali
sugárzásra és tudni fogja, hogy a bevezető idején keresztül mikor indítsa be azt pontosan. Ez lehetővé
teszi a számára, hogy adásba helyezze a jinglet illetve a sweepert a kellő időpontban és bármikor!
Paletták
Az azonnali jinglek kijelzője a fennti táblán értesíti Önt arról, hogy mennyi idő maradt még ahhoz,
hogy a jinglek befejeződjenek.
A LEHALKÍTÁSI MIX GOMB
E gombnyomással megtekintheti, hogy az binkkelni kezd. Amikor a gomb aktiválva van, csak egy
jinglet sugározhat egy pillanatban. Ha úgy állítja be, hogy az egyik jingle akkor induljon be, amikor a
másik adásban van, az első lehalkulásba kerül. Az elhalkulás időpontját módosíthatja az opciós
ablakban.
Instant paletták és a Palettát KERES gomb
Az azonnali »Bank« Gombok egyikére való jobb kattintással, hosszabb időtartamú használatra is
megvigyázhatja a palettát. Amennyiben olyan »Bank«-ot kíván, amelyet nem használ olyan sűrűn,
kattintson rá a Palettát KERES gombra. Ez a gomb kimutat majd Önnek minden létező »Bank«-ot,
úgyhogy azok közül válogathat. Amelyik »Bank«-ot kiválasztja az meg lesz őrizve az azonnali »Bank«ok gombján, amely a »Bank« kereső gomb melett helyezkedik el, ezúton könnyen hozzáférhet a
programban.
Az opció gomb
Ez a gomb az opciós dialógusban jelenik meg. Ebben a dialógusban módosíthat és beállíthat
sokmindent, mintahogyan a rádióállomás nevét, a nyelvet, az állomás távolságát, stb.
Stop gomb
Ez a gomb megállít bármit, ami adásban van és Újraindít minden gombot.
A le-föl gombok
Ezek a gombok lehetővé teszik az Ön számára, hogy cserélje a palettát bármely »Bank«-ban. Minden
bank-nak 5 palettája van egyenként 32 jingle férőhellyel.

A gombok tulajdonságainak dialógusa
Ebben a dialógusban beállíthatja minden gomb tulajdonságát. Ez a dialógus akkor jelenik meg, amikor
az egér jobb billentyűjével rákattint a Minden gombra (nem a deck-re).
A fájl neve
Keresse meg a fájl nevét, amelyet a gombnak képviselnie kell. A JazlerShow! Elfogad minden .wav i
.wav kompresszált formátumot, mint amilyen az ADPCM, és az .MP3 fájl minden kompresszióban.
A gombon megjelenő elnevezés
Táplálja be ebbe a szövegbokszba azt az elnevezést, amelyet szeretne látni a gombon. A gomb alatt a
JazlerShow kimutatja annak tartamát másodpercekben.
Szín
Válassza ki a gombokat megjelölő színeket. A gomboknak csak a háttérszínét változtathatja meg. A
betűk színe mindíg fekete lesz.
A Jingle gomb
A kijelző közepén megláthatja, hogyan fog kinézni a gomb a főképernyőn, minden változás, amelyet
elvégez automatikusan erre a Demo gombra fog vonatkozni, ahhoz hogy Ön láthassa őket.
A zöld gombok
Négy zöld gomb van. A számokkal jelölt gombok segítségével iktatják be a jinglek kezdeti időpontját.
Ha a jingle a fájl kezdetén zajmentes, a csendet kikerülheti ezzel a gombbal és a másik két gombbal,
amelyek alatta találhatóak. Ezek a gombok beállítják a kezdeti időt 50 millimásodprccel előre és hátra
minden alkalommal, amikor megnyomja ezeket a gombokat. Az előhallgatási gomb lehetővé teszi az
Ön számára, hogy leellenőrizze, hogy jól állította-e be a kezdeti időpontot.
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Piros gombok
A piros gombok ugyanazzal a szereppel bírnak, mint a zöldek, de a fájl végét illetően. Ez azért van
így, mert a végén sokáig csend következhet és a JazlerShow! a fájl téves időtartamát mutatja ki.
Töröl gomb
E gombnyomással a Jazler kitörli a gomb tartalmát, amelyeket Ön megtekinteni kívávt.
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Jazler rádió automatizáció
A play listák és a reklám blokkok kézi összekötése
A klippcsomagok előhívásai
Ez az akció lehetővé teszi számára, hogy előhívja a klippcsomagot, amely be van programálva a
Jazler-be. Táplálja be az időtartamot, amelyre ez a csomag be lett állítva, és nyomja meg az
Előhallgatás gombot. Amennyiben meg van elégedve, kattintson rá a Csomagot Beiktat gombra. Így a
reklámok bekerülnek a playlistába.
Az időtartam szövegboksza melletti gombok aktiválásával megtalálhtaja a következő és az előző
csomagot is.
A play lista előhívása
Nagyon egyszerű, kattintson rá a kombinált listára, kerresse meg a kívánt play listát, amelyet az adott
képernyőn készített és aktiválja a Playlistát beiktat gombot. A play listákat beiktathatja véletlenszerű
nélküli sorrendben is, úgy hogy rákattint a Véletlenszerű gombra mielőtt beiktatja a play listát.
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RDS kijelző
Ez a kijelző lehetővé teszi a számára, hogy cserélje az RDS szöveg sugárzását. A bal oldalon megtalálhatja a
napok és az órák beosztását. Amikor kiválasztja a napot és az időpontot a szöveget a fekeet szövegbokszban
tekintheti meg zöld betűkkel a képernyő közepén.
Alternatív szöveg
Az alternatív szöveg gombnyomásával (amely a napok alatt található), betáplálhat egy egyszerű üzenetet,
amely akkor kerül adásba, amikor nincs meghahtérozott szöveg rendelve az adott órához. Az Alternatív
szöveg csak akkor kerül adásba, ha RDS formátumba választotta ki az általános beállítások kijelzőjén.
Hogyan beiktatni a szöveget a programba?
Iktassa be a meghatározott szavakat – 8 betűig – és nyomja meg az Enter gombot. A szó rákerül a listára.
Úgyszintén beiktathat szavakat a szövegbe, ha megnyomja a Beiktat gombot és akkor a szavat, amelyet a
beiktatott szöveg alatt szeretne látni.
Automatikusan, adásba helyezheti a pontos időt, ha beiktatja a TIME-ot! Illetve a dátumot, ha betáplálja a
DATE-t! Vagy a zeneszámot, amely jelenleg megy adásba, ha beviszi a SONG-ot!
Gyorsaság
Állítsa be a szekvenca gyorsaságát azokkal a gyorsasági gombokkal, amelyek a képernyő alsó bal oldalán
találhatóak. Ez a gyorsaság x0.25 másodpercenként. Ez annyit jelent, hogy négy szó váltakozik minden
másodpercben.
A program szerkezet
A program szerekezet biztosítja számára, hogy adásba helyezzen valamilyen fontos szöveget a szokásos
szöveg megváltoztatása nélkül. Nyomja meg a Sűrgős Üzenet opció gombját, iktassa be a szöveget és
nyomja meg a Sűrgősen Indítsd az üzenetet gombot. Ahhoz, hogy visszatérjen a szokásos üzenethez,
kattintson rá a Szokásos szöveget jelző gombra.
Az RDS frissítési gombja
Az újjonnan beiktatott szövegek nem lesznek adásban, amennyiben nem aktiválja ezt a gombot. Ez a gomb
felfrissíti az RDS adatbázisát azokkal a változásokkal, amelyeket Ön beiktatott.
RDS térkép (mappa)
E gombnyomással megtekintheti azt a térképet (mappát), ahova beiktatta a szöveget az órarendbe. A
megfelelő mező aktiválásával a változási kijelző átugrik az adott órára, miszerint Ön módosíthatja azt.
FIGYELMEZTETÉS: Ha kiválasztotta, hogy a Jazler szöveges formátumban sugározza a reklámot,
amíg a reklám folyamatban van a Jazler sugározni fogja annak szövegét.
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Auto program mód

Az auto program beállítása
Amikor a Jazler az auto mód-ban van, az Ön bállításai szerint működik két kijelzőn. A zeneszámok és jinglek
Rotációja és az Auto program szerkezete.
A zeneszámok és a jingle-k Rotációja
Ezen a kijelzőn beállíthatja, hogy milyen lesz a zeneszámok, a sweeperek, a jinglek sorrendje, pl. ZENESZÁM
> ZENESZÁM > JINGLE > ZENESZÁM > ZENESZÁM+SWEEPER. A hét minden órájában másmilyen sorrendet
állíthat be.
Az auto program szerkezete
Ezen a kijelzőn beállíthatja, hogy mely zenei kategóriákat válassza ki a Jazler, amikor auto mód-ban van. A
hét folyamán félóránként váltakoztathat legfeljebb 5 kategóriát.

Auto program mód

A zeneszámok és a jinglek rotációja
Ezen a kijelzőn eldöntheti, hogy melyik lesz a sorrendje a sweeperes illetve jingles zeneszámoknak, pl.
ZENESZÁM > ZENESZÁM > JINGLE > ZENESZÁM > ZENESZÁM+SWEEPE. Válassza ki a kívánt zeneszámot,
hogy megkezdje a sorozatot és aktiválja a Hozzáad gombot. Ugyanez érvényes a Beiktat gombra is,
csakhogy ez esetben előszőr ki kell választania hova szeretné beiktatni a kívánt zeneszámot. Egy sorozatba
20 zeneszámot iktathat be.
Hogyan elkészíteni a sorozatot?
Válassza ki a kívánt napot és időpontot és egy másik szöveget. A kijelző felsőközép sarkában megláthatja a
listát, amely a ZENESZÁM, JINGLE, ZENESZÁM+SWEEPER szavakból áll. Válassza ki a kívánt zeneszámot,
ahhoz, hogy megkezdje a sorozatot és aktiválja a Hozzáad gombot.
Szokásos alternatíva
E gombnyomással a Jazler bármely sorozatot kitöröl, amelyet Ön beiktaott a listára és ahelyett egy három
zeneszámból, jingleből illetve sweeperes zeneszámból álló sorozatot iktat be.
Amennyiben ezt a szekciót bármilyen sorozat nélkül hagyta a Jazler a szokásos alternatívát helyezi aadásba.
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Az auto program szerkezete
Ez a kijelző az Auto Mód szivének tekinthető. A kijelző bal oldalán kiválaszthatja, hogy mely napon kívánja
áttekinteni. A nagyobb táblázat az auto program egész napos szerkezetét ábrázolja fél órás lépésenként.
Hogyan kell beállítani, hogy meghatározott félóránként kerüljenek adásba az adott zenei
kategóriák
Válassza ki azokat a fél órás időszakot, amelyeket szeretne, majd válassza ki a kívánt kategóriát,
alkategóriát és nyomja meg a nagy nyíl jelzásű gombot, hogy beiktassa azokat abba a fél órába. Ezt
megismételheti, úgy hogy más időzónákhoz is hozzárendelje a kívánt kategóriákat. Minden fél órára
legfeljebb 10 különböző kategóriát rendelhet hozzá.
A kategóriák százalékának játéka
Többször is hozzáadhatja ugyanazt a kategóriát ugyanabba a fél órás időszakba. Ez lehetővé teszi, hogy az a
meghatározott kategória többször kerüljön adásba mint a többi. Adásba iktathat 75% Pop illetve 25% Rock
zenét, ha hozzáadja a POP – POP – POP – ROCK.
Automatikus újbóli ismétlés
Válassza ki azt a fél órát, amelyhez hozzá szeretné rendelni az újbóli imsétlést és nyomja meg a nagy nyíllal
megjelzett gombot majd az újbóli közvetítést jelző ablakot. Ez által beállítja, hogy abban az adott fél órában
újra közvetítse azt. Nem lehet hozzácsatolni kategóriát, amikor a beosztásban újbóli közvetítés van beiktatva
és fordítva, mert ez a Jazler számára nem logikus.
A gyorskeresési szűrő
Tegyük fel, hogy sok kategóriájú és alkategóriájú szerkezetet készített el és szeretné meglátni, hogy hova
iktatta be a 80-as évek pop zene kategóriát. Ebben a rendetlenségben nagyon nehéz megtalálni ezt a
kategóriát. Ezért iktattuk be a gyorskeresési szűrőt. Válassza ki a kívánt kategóriákat és azok piros háttérrel
lesznek megjelölve és így könnyen megtalálhatja őket.
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A play listák alakítása
A play listák részlege az ellenőrző panell adatbázisának gombján jelenik meg. Ez a szekció megőrzi azokat a
playlistákat, amelyeket a programáló illetve a kézi használat felhasználója állított össze.
A play listák adatbázisa
Ez a főkijelző, amely akkor jelenik meg, amikor rákattint a play listák ablakára. Ezáltal másik rendszerekből
adhatja hozzá, módosíthatja, törölheti és importálhatja a playlistákat.
A play listák változtatása
Amikor hozzáadni illetve változtatni kívánja a playlistákat, a Jazler utasítani fogja a megfelelő kijelzőre. Az
adott kijelző nagyon hasonlít a stúdióra, de nem sugározza azt a sorozatot, amelyet Ön elkészített, hanem
csak megőrzi azt a saját adatbázisában.
A play listák importálása
A Jazler importálni tudja a playlistákat a specijálisan formátumolt szöveges fájlokból. Ezek a playlisták az
extern play liszterekben készíthetőek.

A play listák adatbázisai
Ez a kijelző indexes play lista. Ez egy olyan hely, ahol megtekinthet minden play listát, amelyek a hálózati
kiszolgálón vannak megőrizve. Amennyiben kétszer rákattint a playlistára, kimutatkozik annak tartalma és
módosíthatja is azt.
Új playlista beiktatása
Aktiválja az új play listát jelző ablakot. A Jazler utasítani fogja arra, hogy nevezze meg a play listát. Amikor
megnevezi, akkor utalni fogja annak kivizsgálására. A kivizsgálás üres lesz. A play listákra való hozzáadás és
törölés hasonló mint a stúdióban. A zeneszámok hozzáadása és törlése témában megtudhatja, hogyan
készülnek a play listák.
A másik play liszterből való importálás
A Jazler a speciálisan formatált szöveges fájlokból tudja importálni a playlistákat. Ezek a play listák főleg az
extern play lista segítségével készíthetőek.

A play listák szerkesztése
Erre a kijelzőre jut amikor kétszer rákattint a play listára és újat készít. Ezen a kijelzőn elékszítheti a
megfelelő play listát és jelölje be a dátumot illetve az időpontot, amikor adásba szeretné helyezni. A
sugárzás időpontját nem muszály okvetlenül biktatni, mert azt kézileg is előhívhatja a stúdióból, amikor
szüksége van rá.
A zeneszámok hozzáadása és törlése
A zeneszámok törlése és hozzáadása hasonló módon történik, mint a stúdióban.
A play listák beosztása
A play listát beiktathatja a beosztásba, ha aktiválja a Hozzáad gombot, amely a kijelző jobb alsó sarkában
található a bokszban. A Jazler utasítani fogja Önt arra a kijelzőre, amelyen hozzáadhatja a play lista
sugárzásának dátumát és időpontját. A sugárzás dátuma és időpontja korlátlan.
A találomra kiválasztott beosztás: Kattintson rá a kívánt dátumra és időpontra, majd aktiválja a találomra
kiválasztandó opciót. Amikor eljön az ideje a play lista adásba kerül véletlenszerűen kiválasztott sorrendben.
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A külső play liszterből való importálás
Ez a szekció segít Önnek abban, hogy importálhasa a playlistát bármely professzionális playlitsa
applikációból. A Jazler ebben a pillanatban támogtaja a MusicMaster-t, a PowerGold-ot, a MusicOne-t,
mintahogyan az egyszerű txt fájlokat is, amelyek csak útvonalakat tartalmaznak illetve az auido fájlok
nevét.
A play listába beiktathatja a jingleket és a sweepereket is, abban az esetben, ha a lista nem
tartalmazza őket. A Beolvas/Play lista Processzelése gombnyomással a Jazler megkezdi a txt fájl
leolvasását és az eredményeket az alul levő fekete kijelzőn mutatja ki.
A fájlok importlálása egyszerű.
Első lépés
Válassza ki az ASCII fájl tipusát. (felső jobb kombo-boks)
Második lépés
Válassza ki az ASCII fájlt (felső bal szövegboks)
Harmadik lépés
Állítsa be a kezdési időpontot (csak a tiszta szöveg fájl mód-ban)
Negyedik lépés
Kattintson rá az Play Lista Olvasás/Eljárás gombra.
Figyelmeztetés:
a) Amennyiben a play listák professzionális programából importáltak, kövesse a Program Fájls
mappán a Jazler Goodies mappa telepítését.
b) Az egyszerű szöveges fájlok csak a fájl útszakaszát tartalamzzák, pl.
D:\AUDIO\MUSIC\DANCE\SUGABABES-FREAK LIKE ME.MP3

Hogy többet megtudhasson a play listák importálásáról lépjen velünk kapcsolatba ezen az e-mail-en:
support@jazler.com.
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A probléma megoldása

Ismert problémák
Néhány problém, amelyeket még nem sikerült megoldanunk.
A ZENESZÁMOK MIXELÉSE KÖZBENI DISSZTORZIÓ
Ha dissztorzió jelentkezik, amíg a Jazler mixeli az MP3-as zeneszámokat vagy ha ekkor effektusok
jelentkeznek, akkor lehetséges, hogy extern softwaret telepített az MP3-as fájlok dekódolására, mint
amilyen a Xing. A Xing player be van kacspolva az Audio Catalyst softwarejébe is. A Xing rednszer a
Windows Media Playerrel együtt reagál és ilyenkor kerül sor a dissztorzióra.
Ahhoz, hogy ezt a gondot megoldja lépjen be a C disken a program fájl mappába és keresse meg a
Common Files drektóriumot, majd abban a XING SHARED mappát. Itt megtalálja majd DECODE
dierktóriumot. Törölje azt ki. Ez nem árthat az Ön számítógépének, de eltűnik a dissztorzió!
A ÖSSZESŰRÍTETT MP3 NEM KERÜLHET ADÁSBA 190kbpm-EN ILLETVE MAGASABBAN
Ez azért történhet meg, mert egyszerű mp3-as dekodólót telepített. Ahhoz, hogy megakadályozza ezt
a problémát meg kell találnia a L3CODECX fájlt a Windows system direktórijumában és törölje ki.
Miután kitörölte ezt a fájlt telepítenie kell a Windows Media Player 7-et. Ezzel automatikusan
megkapja a professzionális mop kodeket. Miután telepítette a Windows Media Playera 7-et, indítsa
újra a számítógépét, ahhoz, hogy a professzionális kodek elkezdhessen működni.
A MUNKAÁLLOMÁS ÉS A STÚDIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT LASSÚ
Ez a régebbi kiadásokban történik illetve amikor a vírus elleni védelmi softwaret használja. Frissítse fel
az antivírus softwert vagy lehetetlenítse el az automatikus védelmi mód-ot amíg a Jazler-en dolgozik.
A MUNKAÁLLOMÁS VAGY A STÚDIÓ KIMUTATJA “AZ ADATBÁZISOK ISMERETLEN
FORMÁTUMÁT”
Ebben a problémában senki sem szeretne jártas lenni! Amennyiben nem végezett el minden adatbázis
back up-ést, befejezheti azt minden zeneszám és reklám újbóli beiktatásával. Ez a gond általában
akkor történik, amikor rossz a LAN hálózat kapcsolata. A rossz LAN kapcsolat elkerítheti az
adatbázisok fájljait és ellehetetleníti a Jazler-rel való működést. Ezt a problémát egy módon
lehetséges kijavítani, de ehhez csak a mi csoportunktól kaphat támogatást. El kell küldenie e-mail-en
keresztül a fájlokat, amelyeket kérni fogjuk Öntől és mi megpróbálhatjuk kijavítani azokat.
FIGYELMEZTETÉS: NAGYON FONTOS HOGY RENDSZERESEN BACK UP-ELJE AZ ADATBÁZIST.
EZT NAGYON EGYSZERŰEN ELVÉGEZHETI, ELJUT A CONTROLL PANEL-RE, AZ ESZKÖZÖKHÖZ,
AZ ADATBÁZISBA BACKUP-ELÉSÉHEZ. SZIGORÚAN AJÁNLJUK, HOGY EZT A HÁLÓZATBAN
LÉVŐ VALAMELYIK TÁVOLABBI SZÁMÍTÓGÉPEN VÉGEZZE EL, ABBAN AZ ESETBEN HA A
STÚDIÓS SZÁMÍTÓGÉPEN VISSZAÁLLÍTHATATLAN HIBA TÖRTÉNIK.
A SWEEPEREK NEM MŰKÖDNEK NÉMELY EURÓPAI REGIONÁLIS BEÁLLÍTÁSOKON
Ez a problematika azon alapszik, hogy a Windows hogyan számítja ki, hogy a sweeper beillik-e a
zeneszám introjának időpontjába. Feltevésünk szerint ez a problematika nem SZEREPEL majd a
következő verziónkban.
NEM LEHET SUGÁROZNI A ZENESZÁMOT A MÁSODIK HANGKÁRTYÁN KERESZTÜL
Ez egy ismert gond, de még mindíg nem lett megoldva. A második hangkártya alkalmazható az
előhallgatásra a stúdióbeli audio fájlok és a play listák szerkesztőjének esetében, de nem lehet akkor,
amikor szerkeszteni kívánja a zeneszámot. Törekszünk, hogy ezt a prblémát a következő
változatainkban kiküszöböljük.
A PREIS 732 ÉS A SIEL RDS MODELLEK VESZÍTIK AZ ADATOKAT (ÁTUGRÁLNAK A SZAVAK)
Ezek a modellek olyan tehnológia alapján működnek, amely nem tud helyesen szinhronizálni a
közvetítési software belépési vonalrendszerével. De a probléma csak az RDS modelleknél jelenik meg,
amelyeknek nagyszámú javításuk van. Ezek a modellek (mint amilyen a SONY illetve BLAUPUNKT)
átugrálnak a szavak azért, mert nem lehet szinhronizálni az RDS felvevő készülékkel. Ezt a problémát
sosem lehet megoldani. Ajánljuk, hogy vegyen újabb modelleket vagy más gyártótól származó RDS
berendezéseket.
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Tanácsok és trükkök
Mivel a Jazler új software, nem tudjuk egyetlen problémáról sem, hogy melyik lett használat útján előidézve.
Ezt az oldalt időnként felfrissítjük, miután Önöktől kézbesítünk e-mail-eket és kérdéseket, s ekkor
azonosítjuk azokat a problémákat, amelyek keletkezhetnek illetve a helyzeteket, amelyek használati hibákból
erednek. Ez segíteni fog a mi munkacsoportunknak is a fejlődésben és a felhasználóknak, mint amilyen Ön,
hogy kikerülhesse a lehetséges problémákat.
Ne komplikája túlságosan a program szerkezetét!
A JazlerRadio SimplePack nem egy kitűnő play lister, úgy, hogy ne iktasson be túl sok kategóriát illetve
alkategóriát, mint amilyenek a Pop_Közép tempo_Női, Pop_Közép tempó_Férfi...stb. Ezzel csak megzavarja a
programot és lelassítja. Csupán mint Pop_Közép tempó, Pop_Erősebb tempó-ként kell hagyni... Amennyiben
jobb rotációt szeretne, ezt egy professzionális play listernek kell hagyni vagy várja meg, hogy
megjelentessük a Jazler SuperPack-et.
Szervezze be az audio fájlokat 650 Mb-os direktóriumokba
Ez a legkönnyeb módja, hogy megtegye az audio fájlok CD back up-elését. A merevlemez lemerülése
esetében, visszahozhatja azt nagyon könnyen, úgy hogy lemásolja őket a CD-ről az újonnan formált lemezre.

FIGYLEMEZTETÉS: NE FELEDJE EL, HOGY BACK UP-ELJEN MINDEN AUDIO FÁJLT ÉS
ADATBÁZIST. EZ LEHETŐVÉ TESZI A JAZLER MINDEN BEÁLLÍTÁSÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSÁT
NÉHÁNY PERCEN BELÜL!
Ne használjon másik pogramokat a stúdióeli főszámítógépen
A Jazler nem biztosítja Önnek a megbizhatóságot, amennyiben másik programok foglalják el az ön
számítógépnek a részlegeit. Amennyiben a program hangját szeretné hallani bármilyen dissztorzió vagy
csend nélkül, szigorúan ajánljuk, hogy olyan számítógépet használjon, amely szigorúan össze van kötve a
Jazler-rel. Mégha a tesztek kimutatták, hogy némely kisebb programok zökkenőmentesen tudnak működni a
Jazler-rel, kikerülheti a fejfájást azzal, hogy egy számítógépet kizárólag a stúdióra szentel a Jazler-ben.
Legkevesebb két számítógépe kell legyen
Hozzáadhat, törölhet illetve módosíthat az egyik adatbázisból a másik, a harmadik vagy negyedik
számítógépbe. A hálózat beállítása nem csak jó eszközt nyújt rádiós csoportjának, hanem lehetővé teszi,
hogy a rendszer lemerülése esetében, a Jazler továbbra is sugározza a műsort.
Használja az audio fájlok gyorskereső szűrőjét
Nem létezik egyszerűbb módja annak, hogy megtalálja és beiktassa a fájlokat a Jazler adatbázisába. Az
audio fájlok felismerésére szolgáló Varázsló felimeri a fájl szerzőjének nevét,vezetéknevét és fájl
elnevezését, amit a meghatározott helyre illeszt be.
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A programhiba bejelentése
Programhibát talált? A mi fejlesztési csoportunk örülni fog, ha jelentést kap öntől a következő e-mail
címre: bugs@jazler.com .
Megjegyzendő:
•
•
•
•
•
•
•

Írja le az üzenet teljes szöveget, amely megjelent (amennyiben volt üzenet)
Melyek voltak a programhiba megjelenése előtti lépések? (2-3 lépés)
Utasításokat, hogyan idézzük elő ismét az adott programhibát
A számítógép rendszerének teljes konfigurációját (pl. hardware (memória, processzor,
hangkártyák, chipset itd.)
Mely software-t használ a számítógépen a Jazler-en kívül (nem ajánlatos)
A platformát (Win98, 98SE, 2000, ME, XP) és a platforma nyelvét
Az Ön dátumának helyi (állami) formátuma (nap/hónap/év illetve hónap/nap/év)
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Követelések
JAZLER SERVER MÓD (STÚDIÓ)
PentiumIII 500MHz - 128MB RAM vagy nagyobb
Két hangkártya (ajánlatos az SB Live)
Nagy merevlemez az audio fájlokra

A JAZLER MUNKAÁLLOMÁSA
PentiumII 200MHz - 64MB RAM vagy nagyobb
Egyszerű hangkártya
Hálózati kártya (10Mbps vagy nagyobb)
20MB merevlemez a telepítési fájlokhoz
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Sűrűn feltett kérdések
Újból közvetíthetem-e az adást és automatikusan megszakíthatom-e a reklám blokkokkal?
Igen, megteheti. Csak programozza be azokat a reklámokat, amelyeket szeretne, az időpontot,
amelyiket kívánja és állítsa be a Jazler-t az újbóli közvetítés mód-jába.
Szeretnék újból közvetíteni 10 óráig és azután a saját play listámat sugározni. Lehet-e ezt?
Igen, lehet. Ezt az automatikus újbóli közvetítés mód-jában lehet elérni. Menyjen rá az auto program
szétosztási kijelőzjére és programozza be az újbóli közvetítést a zenei kategóriák helyett.
Szeretném automatikusan újból közvetíteni a híreket 10:00 órától 10:04 percig, lehetségese ezt megtenni?
Nem, a Jazler-t kizárólag a fél órás csomagok automatikusan újból közvetítésére állíthatja be.
Otthagyható-e a Jazler, hogy egymaga működjön egy hétig?
Ez a Jazler fő feladata. Miután sok kitartási tesztet végeztünk el, a Jazler bebizonyította, hogy
problémamentesen működhet néhány hétig és annak hiány nélkül, hogy újra indítsák a stúdió
számítógépét.
Sugározhatok-e egy adott play listát többször?
Ahányszor szeretné. Menyjen rá a play listák kivizsgálásának opciójára és programozza be a napokat
és időpontokat, amikor adásba szeretné helyezni a play listát. A programozás után adásba mehet
kötetlen sorrendben.
Beállíthatom-e a Jazler-t, hogy némely zeneszámokat sűrűbben sugározzon a többinél?
Igen, ezt a zeneszámok kivizsgálásának kivizsgálása során módosított prioritásokkal lehet elérni. Az 1es prioritással megjelölt zeneszám mintegy 9-szer sűrűbben kerül adásba, mint a 9-es prioritással
megjelölt.
Néha élőadás megy a Jazler-en keresztül. Adásba helyezhetek-e effektusokat illetve
sweepereket, anélkül, hogy félbeszakítanám a playlistát?
Igen, ezt meg lehet tenni a Jazler azonnali jinglejeivel. Egyszerre mintegy 8 fájlt engedhet adásba
ugyanabban az időpontban!
Rendelkezésemre áll-e erős másolat és nyomtatás minden reklámról és időpontról, amikor
azok adásban voltak?
Igen. Ezt sikeresen meg lehet tenni a Jazler eszközei között található nyomtatási eszközzel.
Hogyan dönti el a Jazler, hogy melyik zeneszámot helyezi adásba következőként az
automatikus mód-ban? Hogyan gondolkodik a Jazler?
Az első lépés az, hogy megtekintse mely zene kategóriákat iktatott be az adott fél órába. Ez után a
Jazler előszedi a 10 legjobb zeneszámot és beilleszti őket a kosárba (az a 10 legjobb zeneszám,
amelyek leghosszab ideje nem voltak adásban az őket megillető prioritásokkal összhangban). Amikor
minden zeneszámot hozzáadott, a Jazler automatikusan azok közül a zeneszámok közül válogat és
hozzáadja őket a listára. Amikor a zeneszám adásban van, a Jazler a várakozási lista aljára helyezi azt
és ez a zeneszám nem kerül újból adásba, amennyiben a többi nem volt sugározva. Ha a zeneszám
prioritása magas a Jazler gyorsabban emeli ki a listából, mint a többi zeneszámot.
Eddig másmilyen automatizációs programom volt a rádióállomáson. Beiktatam 3000
zeneszámot és nem szeretném újból beiktatni őket. Beilleszthetem-e azokat?
A Jazler mind több és több bevitelt támogat más rádióautomatizációs softwarekről. Ha nem támogatja
pont azt a programot, amely Önnek van, küldje el nekünk az adatbázist és szakambereink elkészítik a
meghajtókat, amelyek átalakítják azt Jazler formátumba.
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Hogyan jegyezzem be magam
MINDEN ÁLLAM GÖRÖGORSZÁG KIVÉTELÉVEL
Megkérjük, hogy meglátogassa a website-unk vásárlási oldalát www.jazler.com
GÖRÖORSZÁG
Lépjen velünk kapcsolatba a 02510-37811 or 094 5108061 telefonszámon.
ÁR
Ellenőrizze le minden termékünk árát a website-unkon www.jazler.com. Csak kattinston rá a vásárlási
szekcióra (purchase).
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