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Como faco minha primeira transmissÃ£o ao vivo?
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Para transmitir um programa em tempo real com o seu plano Data Radio voce vai precisar somente de duas
ferramentas: Winamp e o plugin DSP ShoutCast. A seguir, explicamos como te-los e configura-los para
comecar a transmissÃ£o.

1
Abra Winamp com ShoutCast no seu PC.

Voce nÃ£o tem instalado estas ferramentas? Faca o upload em forma gratuita da ultima
versÃ£o de Winamp a partir de winamp.com. Podera achar a ultima versÃ£o do plugin
DSP ShoutCast clicando aqui.

2
No menu superior de Winamp clique sobre “OpcÃµes” e selecione “Preferencias” da lista deslizante.

3
No menu da margem esquerda, dentro da secÃ£o “Plugins” clique sobreÂ DSP/efeito .

4
Clique sobre Nullsoft: SHOUTcast Source DSP… .

5
Uma nova janela se abrira. Deveria se mostrar uma guia “Saida” (se nÃ£o aparecer, deve pressionala). Pressione “Saida 1” e complete os seguintes dados:
– Endereco: E o numero de IP que voce encontrara no email da assinatura do seu plano Data Radio,
junto a “Host ou Address” na secÃ£o “Dados para transmitir com modalidade Ao Vivo”.
– Porto: Tambem voce o encontrara no email da assinatura do seu plano.
– Senha: Igual do que os dados anteriores, estes figuram no email da assinatura.
Clique na opcÃ£o: “UseSHOUTcast v1 mode”.
Clique na guia “Paginas Amarelas” e preencha o formulario dando um nome para a sua radio, o
dominio do seu site se voce tivesse e outros dados de contato.

6
Agora, clique na guia “Codificador”. Em Tipo de formato selecione da lista deslizante
“Codificador MP3”.
Abaixo em “ConfiguracÃ£o do codificador” escolha a qualidade da transmissÃ£o (aconselhamos
entre 24 y 32 kbps).

7
Agora, vamos a ultima guia para configurar: Entrada .
Aqui voce tera duas opcÃµes. Voce podera transmitir:
– todos os arquivos de audio que voce possa reproduzir em Winamp
ou
– tudo aquilo que voce insira pelo microfone ou o Line In da sua placa de som

EntÃ£o, na lista deslizante do “Dispositivo de entrada”Â escolha Winamp para a primeira opcÃ£o
Entrada do cartÃ£o de som para a segunda.

8
Agora, volte a guia Saida e clique Conectar .

9
Finalmente, clique Fechar na janela de “Preferencias” de Winampâ€¦ e pronto! O que voce possa
reproduzir en Winamp sera transmitido ao vivo a partir do seu plano Data Radio.

