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Como carrego um programa gravado previamente ou uma
lista de reproducÃ£o de cancÃµes?
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Para carregar a sua transmissÃ£o ao servidor de Data Radio e emiti-la voce vai precisar somente de duas
ferramentas: um cliente FTP e o painel de controle CentovaCast. A seguir explicamos como emprega-los.

1
Abra o cliente FTP da sua preferencia no seu PC.

Se voce nÃ£o tiver um instalado, aconselhamos utilizar FileZilla. Voce pode descarrega-lo
em http://filezilla-project.org.

2
Conecte-se ao servidor utilizando a IP, nome de usuario e senha incluidos no email da assinatura do
seu plano Data Radio. Figuram como “Dados FTP para carregar os seus MP3 e usar modalidade
AutoDJ”.

Caso voce nÃ£o tenha usado nunca um cliente FTP, faca clique aqui e te explicamos como se
conectar usando FileZilla.

3
Uma vez conectado, voce vera uma pasta “midia” no servidor de Data Radio.Ubique ali os arquivos de
audio que voce deseje reproduzir na internet a partir do seu plano.

4
Enquanto isso, acesse no seu painel de controle CentovaCast utilizando os dados incluidos no email da
assinatura do seu plano Data Radio. Figuram como “Dados para acessar o Painel de Controle”.

5
Uma vez dentro de CentovaCast, va a ultima secÃ£o dos botÃµes da margem esquerda, “Server
Control”. Clique no botÃ£o “Parar Servidor”.
Aparecera uma janela pedindo a sua confirmacÃ£o. Clique em “Aceitar”.

6
Agora, va a secÃ£o “Management” e clique no botÃ£o “Configurar servidor”.

7
Na nova pagina, clique na guia “AutoDJ”.
Na primeira opcÃ£o, “Estado AutoDJ”, selecione da lista deslizante “Ativado”. Depois, clique no
botÃ£o “Atualizar”, ubicado no rodape da pagina.
Uma pagina confirmara que “A configuracÃ£o foi atualizada com sucesso”.

8
Agora, volte para os botÃµes da margem esquerda na secÃ£o “Management” clique sobre “Bliblioteca

da midia”.

9
Na nova pagina, clique no link “Atualizar a livraria da midia”, ubicada no rodape da pagina sobre a
segunda coluna.
Voce vai ver na tela o progresso da atualizacÃ£o da lista. Uma vez concluido, clique novamente no
botÃ£o “Bliblioteca da midia” na caixa dos botÃµes principais.
Voce ja pode ver no primeiro campo os arquivos.

10
Selecione os arquivos que voce deseja reproduzir na internet e arraste-os (drag&drop) para alguma das
opcÃµes de rotacÃ£o que figuram a esquerda (RotacÃ£o brusca; RotacÃ£o leve; RotacÃ£o padrÃ£o).
Logo depois, clique no botÃ£o “Voltar ao painel de controle”, ubicado na esquina inferior a direita.

11
Agora, volte a secÃ£o “Server control” da caixa dos botÃµes da margem esquerda e clique no link
“Iniciar Servidor”.
Pronto! Ja esta configurada a modalidade AutoDJ, para transmitir os seus arquivos.
Voce quer experimentar? Clique sobre “Links rapidos” na secÃ£o “Management” dos botÃµes
principais e depois na URL junto a pagina de inicio do seu sinal”.
Clique sobre o icone do reprodutor de musica que vai utilizar (Winamp, Windows Media Player,
Real Player o QuickTime) para descarregar o arquivo da lista de reproducÃ£o no seu PC. Abra-o e
voce estara escutando a lista a partir do servidor de Data Radio!

