RADIO AUTOMATION

FLEXIBLE
SCALABLE
POWERFUL

PERfect schaalbare oplossing
INTUïTIEVE bediening
De AerOn Studio radio-automatisering heeft een in de praktijk bewezen performance,
eenvoudige bediening, stabiliteit en is voordelig modulair uit te breiden. Een investering
in een solide, in de basis complete oplossing die met toekomstige wensen kan
meegroeien.

HELEMAAL NIEUW
TóCH ZEER VERTROUWD
Broadcast Partners voorziet radiostations al ruim 30 jaar van radio-automatisering en
continuïteit door middel van doorontwikkeling en ondersteuning. De wensen en behoeften van
radiostations blijven steeds veranderen. Door het grote aanbod van zenders en alternatieven
is de behoefte van radiostations om mee te gaan met trends, gewijzigd in de noodzaak zich
te onderscheiden. AerOn Studio is ontwikkeld om radiostations en programmamakers hierin
optimaal te ondersteunen.
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EEN SOLIDE EN UITGEBREIDE BASIS
VOORDELIG modulair uitBREIDBAAR

INFORMATIE- EN
DATABASEBEHEER
Informatie-uitwisseling en
overeenstemming in logica tussen
beheerders en gebruikers van
radio-automatisering is essentieel.
Binnen AerOn Studio sluiten deze
functionaliteiten naadloos op elkaar
aan. Van het vinden van een track tot
het maken van uitgebreide analyses
van de databank; alles is mogelijk.
De gebruikersinterface is flexibel
en qua informatievoorziening en
lay out naar ieders individuele
wens in te stellen. Beheer van o.a.
trackinfo, criteria, Buma gegevens
en externe koppelingen voor
bijvoorbeeld keten- of streekradio
is eenvoudig. Via de uitgebreide
rechtenstructuur is persoonlijke
configuratie mogelijk en zijn
gegevens veilig.

VORMGEVING &
MUZIEKSAMENSTELLING
Elk radiostation wil zich kunnen
onderscheiden middels vormgeving en
muzieksamenstelling. De geïntegreerde
planners geven vrijheid om een format tot
in het kleinste detail te realiseren.
Toeval bestaat niet meer. AerOn Studio
werkt desgewenst samen met reeds
aanwezige externe plansystemen.

SCHAALBAAR IN CAPACITEIT EN OMVANG
GESCHIKT VOOR IEDER TYPE STUDIO
AerOn Studio voorziet in een hoge bedrijfszekerheid en biedt een
eenvoudige en intuïtieve bediening. AerOn Studio is een compleet radioautomatiseringspakket. De modulaire opbouw maakt de software schaalbaar
in capaciteit, omvang en functionaliteit.
AerOn Studio is in te richten naar ieder type en formaat studio,
met het vermogen om eenvoudig, snel en naar eigen inzicht uit te
breiden wanneer dat gewenst is.
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LIVE RADIO MAKEN
De Live functies van AerOn bieden
de DJ/presentator alle denkbare
functionaliteit. Door het samenspel
van Live- & Jingleplayers,
itembrowser en zoekfuncties
is de volledige focus gericht op
de uitzending. AerOn Studio is
daarmee het verlengstuk van de
creativiteit.

Benieuwd naar AerOn Studio in de praktijk?
Bekijk nu wat de meerwaarde kan zijn voor uw radio studio.

www.aeronstudio.nl

BEWERKEN & MIXEN
Met de 3 en 4-sporen mixeditor
van AerOn studio kunnen audioovergangen tot in het kleinste
detail geperfectioneerd worden.
Vormgeving en Voicetracks
toevoegen is mogelijk, waarbij
de gebruiker de controle en het
complete overzicht behoudt.
Door volledige integratie met
digitale mengpanelen is het
mogelijk Voicetrack als “live
presentatie” op te nemen, dus
inclusief faderregistratie van intro
en uitro. Voor het editen van tracks
of nieuwsitems zijn koppelingen met
diverse externe editors voorzien.

WERKEN WAAR EN WANNEER
HET UITKOMT
Dankzij internet maakt het niet uit waar ter wereld een
programmamaker, muzieksamensteller of radiotechnicus
zich bevindt. Voice tracks inspreken, muziek beheren of
instellingen wijzigen, met AerOn Studio is dit mogelijk
en uiteraard op basis van persoonlijke individuele

Overstappen naar AerOn Studio
Overstappen naar de flexibele oplossingen die Aeron
Studio biedt is eenvoudig en in veel gevallen is de
migratie vlot uitgevoerd.

toegangsrechten met event logging. Dit is efficiënt en
geeft een enorme vrijheid om werkzaamheden daar
te kunnen uitvoeren waar en wanneer dat het beste
uitkomt.

Interesse in AerOn Studio?
Behoefte aan een demonstratie om zelf de kracht van
AerOn Studio te ervaren? Neem dan contact op met
ons verkoopteam. Zij geven graag deskundig advies

Service en support

op basis van uw wensen.

AerOn Studio is ontwikkeld door Broadcast Partners.
Al sinds 1983 ontwikkelt Broadcast Partners professionele

Broadcast Partners

oplossingen voor radio-automatisering, waarbij optimale

Tel. +31 (0)115 - 683 555
verkoop@broadcastpartners.nl

continuïteit en deskundige hulp is verzekerd.
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