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KODA Radio System 2011
Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer
på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere dem til KODA direkte fra
programmet. Via det indbyggede melodikartotek kan du nemt tilføje indslag til playlisten og
holde styr på radioens samling af CD'ere, LP'ere og andre medier.
KODA Radio System er gratis, og kan rekvireres hos KODA’s Rapporteringsservice, tlf. 33
30 63 50 (e-mail rapportering@koda.dk).
Nogle funktioner i programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionen Onlineinformationer lader dig tilføje nye medier til melodikartoteket ved
automatisk opslag i Internet-database (kræver Internetadgang).
Hurtigsøgning og udvidet søgning i melodikartoteket gør det hurtigt at finde frem til en
bestemt titel.
Tilføjelse af melodier til playlisten med træk-og-slip fra melodikartoteket.
Udsendelsesarkiv med udvidet funktionalitet.
Indbygget ugeplan.
Funktionen Onlinerapportering lader dig foretage KODA-rapportering via Internettet
(kræver Internetadgang).
Import af melodikartoteket fra det gamle KODA Nærradio System samt ældre
versioner af KODA Radio System.
Microsoft Access-kompatibel database for melodikartoteket.
Nem oprettelse af sikkerhedskopi på valgfrit medie.
Mulighed for flerbrugeropsætning, så flere radioer kan anvende samme system.
Mulighed for beskyttelse af oplysninger og indstillinger ved brug af adgangskoder.

God fornøjelse,
KODA, September 2011

Bemærk:
Det er ifølge dansk lovgivning ikke tilladt at kopiere eller videresælge
edb-programmer.
Ophavsretten til KODA Radio System tilhører KODA.
KODA kan ikke gøres ansvarlig for skader m.v., herunder i edbsystemer, som følge af eventuelle fejl i KODA Radio System.
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Installation

1.1. Installation fra cd-rom’en
For at køre KODA Radio System 2011 anbefales min. et Pentium-system med 32 MB
RAM og CD-ROM-drev. Følg nedenstående punkter for at installere KODA Radio System:
1. Start programmet Setup som ligger på Cd-rom'en i mappen KODA Radio System.
2. Hvis der vises en fejlmeddelelse om at DCOM kræves, skal du afslutte Setup og
starte programmet Dcom95 som ligger i mappen DCOM. Start her efter Setup igen,
når installationen af DCOM er afsluttet.
3. Hvis der vises en fejlmeddelelse om at MDAC kræves, skal du afslutte Setup og
starte programmet Mdac_typ som ligger i mappen MDAC. Start her efter Setup
igen, når installationen af MDAC er afsluttet.
Første gang KODA Radio System startes, vises guiden Opsætning. Guiden lader dig
importere radioens melodikartotek (hvis du før har benyttet KODA Radio System), foretage
netværksopsætning og tilføje en eller flere radiostationer.
Du kan når som helst ændre i opsætningen efterfølgende ved at klikke på Indstillinger i
menuen Funktioner.
Bemærk, at databasefilen hedder Radio2003.mdb og ikke Radio.mdb som i visse
ældre versioner af KODA Radio System.

1.2. Eksisterende brugere af KODA Nærradiosystem 1.x
Hvis radioen i forvejen benytter det MS-DOS-baserede KODA Nærradio System 1.x, kan
du importere melodikartoteket til det nye system. Følg vejledningen i guiden Opsætning,
som fremkommer første gang du starter KODA Radio System 2011.
Du kan få yderligere hjælp hos KODA's Rapporteringsservice. E-mail:
rapportering@koda.dk, tlf.: 33 30 63 50.

1.3. Netværksopsætning
KODA Radio System kan benyttes på flere computere forbundet i et netværk. Følg
vejledningen i guiden Opsætning, som fremkommer første gang du starter KODA Radio
System, eller klik på Indstillinger i menuen Funktioner og vælg fanebladet Database og
netværk.
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Se også punktet Netværksopsætning i kapitlet Teknisk i denne brugervejlnedning.

1.4. Flerbrugeropsætning
KODA Radio System 2011 understøtter, at flere radiostationer kan dele fælles lokaler og
melodikartotek men have uafhængige udsendelser og ugeplan. Radiostationerne kan let
skiftes om en computer ved at klikke på Log på-knappen.
Guiden Opsætning, som fremkommer første gang programmet starter, beder om
brugeroplysninger for den første radiostation. Hvis en tidligere version af KODA Radio
System er installeret, hentes oplysningerne automatisk.
Når guiden er afsluttet, kan du tilføje de øvrige radiostationer ved at vælge Indstillinger i
menuen Funktioner. Klik på Tilføj på fanebladet Radiostationer og skriv
brugeroplysningerne for radiostationen du vil tilføje. Svar ja til at importere dens
udsendelsesarkiv og ugeplan og vælg radiostationens databasefil (Radio.mdb).
Bemærk, at du ikke kan importere udsendelsesarkivet og ugeplanen hvis radiostationen
ind til nu har benyttet det ældre MS-DOS baserede KODA Nærradio System.
Når alle radiostationerne er tilføjet, vil al informationen i databasefilerne Radio.mdb være
lagret i databasefilen Radio2003.mdb, og du kan slette Radio.mdb-filerne.
Se også kapitlet Teknisk i denne brugervejledning.
Vigtigt
Hvis radiostationerne ind til nu har har foretaget deling af melodikartoteket på kun en
enkelt computer ved at skifte mellem flere databasefiler, skal den aktuelle databasefil og
brugeroplysningerne stemme overens før du foretager opdateringen. Vælg fanebladet
Brugeroplysninger under Indstillinger og kontroller, at de tilhører databasefilen på
fanebladet Database.
Du kan få yderligere hjælp hos KODA's Rapporteringsservice. E-mail:
rapportering@koda.dk, tlf.: 33 30 63 50.

5

2. Teknisk
2.1

Databasefilen

KODA Radio System benytter en databasefil med navn Radio2003.mdb. I denne fil lagres
radiostationens:
•

Melodikartotek

•

Ugeplan

•

Udsendelsesarkiv

•

Brugeroplysninger (navn, adresse, mv.)

Hvis der findes flere radiostationer, deles det samme melodikartotek mellem dem.
Placeringen af Radio2003.mdb kan ses ved at klikke på Om KODA Radio System i
menuen Hjælp.
Placeringen kan ændres ved at flytte databasefilen til en anden mappe. Dette kan ikke
gøres i KODA Radio System men skal udføres i Windows Stifinder. Klik dernæst på
Indstillinger i menuen Funktioner, vælg fanebladet Database og netværk og klik på
knappen Gennemse. Vælg nu databasefilen du netop har flyttet.

2.2

Netværksopsætning

Med en netværksopsætning kan KODA Radio System benyttes samtidig på flere
computere forbundet i et netværk.
I en netværksopsætning benytter alle computerne den samme databasefil. Databasefilen
skal derfor findes i en netværksmappe, som der er adgang til fra samtlige computere i
netværket (eksempler på placeringer er f.eks. \\PC2\Databaser\Radio2003.mdb eller
U:\Databaser\Radio2003.mdb).
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3. Søgning i melodikartoteket
KODA Radio System understøtter søgning blandt melodier i melodikartoteket på to
forskellige måder: Hurtigsøgning og Udvidet søgning

3.1 Hurtigsøgning
Du kan foretage en hurtigsøgning ved at skrive et eller flere stikord (f.eks. Kim Larsen
Hawaii Leje) i feltet Søg i øverste højre hjørne af skærmen og trykke på Enter/Returtasten. Søgningen foregår efter kategorierne titel og kunstner, og en melodi er et
søgeresultat, hvis den stemmer overens med samtlige stikord.
Et stikord kan være et delvist ord. Er du usikker på, hvordan et bestemt ord staves, kan du
angive det i form af bidder af ordet, som du er sikker på indgår i det rigtige ord (f.eks. Kim
Larsen Ha i w Leje for søgningen fra forrige eksempel).

3.2 Udvidet søgning
En udvidet søgning lader dig foretage en søgning efter tre frit valgte kategorier, et evt.
indeksnummer og evt. kun blandt kendinger.
Klik på knappen med luppen i øverste højre hjørne, eller tast F3 og angiv søgekriterierne i
dialogboksen som fremkommer. Klik her efter på knappen Søg.

3.3 Søgeresultater
Søgeresultaterne vises på en liste. Du kan sortere på titel, kunstner, indeks eller tid ved at
klikke på den pågældende overskrift.
Hvis du søger på et meget bredt søgekriterie (et typisk eksempel er ordet love), kan det
resultere i et meget stort antal søgeresultater, og du vil blive spurgt, om samtlige
søgeresultater skal vises (dog max. 3000), eller kun de første 600. Hvis søgningen
indeholder flere end 3000 søgeresultater, må du begrænse søgningen ved at angive flere
søgeord (f.eks. all my love).
Genvejstaster:
Enter
F2
F5

Føj til playliste
Vis detaljer
Opdater søgeresultater (kun ved flerbrugeropsætning)

7

4.

Afvikling af program

Et typisk scenario for et afvikling af et program i KODA Radio System er følgende:
1. Et bestemt program er planlagt.
2. Programmet oprettes i KODA Radio System og eventuelle indslag tilføjes.
3. Programmet gemmes.
4. Programmet udsendes i radioen.
5. Programmet åbnes umiddelbart efter endt udsendelse og færdigredigeres så det
stemmer overens med det faktisk udsendte (eventuelle ikke spillede titler slettes,
m.v.).
6. Programmet registreres.
Et program kan godt registreres allerede i forbindelse med oprettelsen, dvs. uden
mulighed for at redigere det yderligere, men dette bør kun ske, hvis der er tale om et
allerede udsendt program.

4.1

Oprettelse af et nyt program

Et nyt program oprettes ved at vælge Nyt program i menuen Filer. Hvis programmet findes
i radioens ugeplan, kan programoplysningerne udfyldes automatisk, hvis du klikker på
knappen Ugeplan og vælger programmet fra menuen som fremkommer. Programmer kan
tilføjes til ugeplanen ved at vælge Funktioner i menuen Indstillinger.

4.2

Tilføjelse af indslag til playlisten

Et indslag tilføjes til playlisten fra melodikartoteket ved at markere et søgeresultat og
trykke på tasten Retur/Enter eller ved at trække det hen til programvinduets faneblad (se
kapitel 2 – søgning i melodikartoteket om hvordan der søges i melodikartoteket). Hver
gang et indslag overføres til playlisten, bliver programvinduet automatisk synligt. Dette kan
slås fra ved at fjerne markeringen i feltet Skift automatisk vindue.
Et indslag kan også tilføjes manuelt til playlisten ved at klikke på knappen Tilføj manuelt i
playlistevinduet. I så fald er oplysninger om titel, komponist og varighed obligatoriske * .
Hvis et obligatorisk felt mangler at blive udfyldt, vises fejlmeddelelsen "Manglende eller
fejlagtige oplysninger", og det pågældende felt får fokus.
* Bemærk, at dette ændres ved eventuel overgang til ”titel-solist rapportering” se kapitlet herom.
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Et indslag slettes fra playlisten ved at trække det hen på melodikartotekets faneblad eller
ved at markere det og trykke på Delete-tasten. Spilletiden og placeringen af et indslag i
playlisten kan ændres ved at markere indslaget og klikke på knappen Egenskaber.
Indslagenes placering på playlisten kan også ændres ved at trække dem op eller ned på
listen med musen.
Under området med playlisten findes et statusfelt, som indikerer den samlede varighed af
indslagene, programmets varighed og varigheden af den del af programmet som resterer
uden indslag (eller evt. overskydende indslag).
Genvejstaster:
F2
F8
Delete

4.3

Vis detaljer
Egenskaber
Slet

Gem et program

Når programmet er færdigredigeret, kan du gemme det ved at klikke på knappen Gem. Da
kan du hente det frem på et senere tidspunkt (typisk efter endt udsendelse) og redigere
det yderligere.
Først når programmet er afviklet (udsendt), skal du registrere det.

4.4

Åbne et program

Et program åbnes fra menupunktet Åbn i menuen Filer. I vinduet Åbn program, som
fremkommer, vises alle gemte playlister.

4.5

Registrere et program

Når et program er afviklet (udsendt), skal du registrere det. Åbn programmet (hvis det ikke
allerede er åbent), og rediger det færdigt, så det stemmer overens med det faktisk
udsendte. Klik her efter på knappen Registrer.
Nu har programmet fået status som værende registreret og vises ikke længere i vinduet
Åbn program. For at se registrerede programmer i vinduet Åbn program skal du klikke på
knappen Søg og markere feltet Afviklede på fanebladet Status.
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4.6

Søgning af programmer

Der kan søges blandt programmerne i programarkivet i KODA Radio System. Dette gøres
fra funktionen Søg programmer i menuen Søg eller fra vinduet Åbn program ved at klikke
på knappen Søg.
Et program kan have status som en af følgende:
•

Playliste: Dette er et program, som endnu ikke er afviklet.

•

Registreret: Dette er et program, som er afviklet, men ikke rapporteret til KODA
(udføres i øvrigt via funktionen KODA-rapportering).

•

Rapporteret: Dette er et program, som er afviklet og rapporteret til KODA.

I vinduet Søg programmer kan du angive hvilke af disse typer programmer der skal søges
i. Du kan også angive en periode for programmets afviklingsdato og medarbejder.
Et fremsøgt program med status som playliste, kan åbnes for redigering, eller slettes. Et
program med status som værende afviklet eller rapporteret kan genudsendes ved at klikke
på knappen Genudsend.
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5.

KODA-Rapportering

Ved rapportering opretter KODA Radio System en rapporteringsfil som indeholder
oplysninger om radioens musikforbrug i den valgte rapporteringsperiode. Denne
rapporteringsfil kan du sende til KODA på en af følgende tre måder:
•
•
•

Onlinerapportering
Gem på harddisk eller andet medie
Gem på 3,5"-diskette

Bemærk, at KODA-rapportering ikke kan foretages for en periode, hvor der findes
uregistrerede udsendelser.

5.1 Onlinerapportering
Ved Onlinerapportering sendes rapporteringsfilen automatisk til KODA via Internettet.
Denne type rapportering kræver Internetadgang samt at du angiver adressen på din
Internetudbyders SMTP-server. Spørg din Internetudbyder om adressen eller søg under
indstillingerne i dit e-mailprogram.
Bemærk, at onlinerapportering p.t. ikke kan foretages fra et proxy-netværk. Hvis
radioen benytter et proxy-netværk, kan du i stedet for vælge rapporteringsmetoden
Gem på harddisk eller andet medie og sende filen KODA-RAP.TXT via e-mail til
adressen rapportering@koda.dk. E-mailen skal have emnet (også kaldet
topic/subject) Radio rapportering. Husk at skrive radioens navn og kundenummer i
e-mailens tekst.

5.2 Rapportering på diskette
Vælger du Gem på 3,5"-diskette, kopieres filen til en eller flere disketter, som skal sendes
pr. brev til KODA.

5.3 Valgfri placering af rapporteringsfilen
Ønsker du at sende rapporteringsfilen på en anden måde, kan du vælge funktionen Gem
på harddisk eller andet medie. I så fald gemmes hele rapporteringsfilen på en valgfri
placering, så du kan behandle den manuelt.
Bemærk, at KODA-rapportering ikke kan foretages for en periode, hvor der findes
uregistrerede udsendelser.
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6.

Vedligeholdelse af melodikartoteket

6.1 Tilføjelse af nye medier
Du kan tilføje et nyt medie til radioens melodikartotek ved at vælge menupunktet Tilføj
medier i menuen Melodikartotek. Her kan du vælge mellem følgende metoder:
•

Manuelt: alle oplysninger indtastes manuelt

•

Automatisk tidsangivelse (kun cd): KODA Radio System læser varighederne af
mediets spor via cd-rom-drevet.

•

Online-informationer: KODA Radio System understøtter, at et medies oplysninger
hentes fra online-databasen CDDB/Gracenote (www.cddb.com) på Internettet.
Dette vil, hvis mediet findes i online-databasen, automatisk angive mediets titel og
sporenes titler, kunstnere og varigheder.

Indtast medieoplysningerne og klik dernæst på fanebladet Spor for at indtaste mediets
spor. Når det første spor er indtastet, kan du tilføje det næste spor (spor nr. 2) ved at
klikke på knappen Næste. Du kan bladre gennem sporene med knapperne Forrige og
Næste.
Når det sidste spor er indtastet, skal du klikke på knappen Gem. Nu vises en besked om
det automatisk tildelte indeks for mediet. Sørg for at notere dette nummer ned på
mediet. Et indeks vælges automatisk som et af de laveste frie løbenumre på det valgte
medie.
Vigtigt:
Hvis du ved brug af Onlineinformationer får en fejlmeddelelse om, at der ikke kan
forbindes til onlinedatabasen, kan du prøve at fornye din tilmelding (til Gracenote, som er
udbyderen) ved at klikke på knappen Tilmeld, når du bliver bedt om at indsætte CDROM'en i CD-ROM-drevet.
Hvis du har valgt at tilføje et medie manuelt, og mediet er af en type, som ikke findes som
valgmulighed i listen Medietype, skal du først tilføje medietypen under Indstillinger i
menuen Funktioner.
Hvis du tilføjer et medie som har to sider (f.eks. en LP), skal du først indtaste sporene på
side A, og dernæst klikke på knappen Marker side B og indtaste resten af sporene.
Hvis et obligatorisk felt mangler at blive udfyldt, vises fejlmeddelelsen "Manglende eller
fejlagtige oplysninger.", og det pågældende felt får fokus.
Hvis du tilføjer en dobbeltcd (et album bestående af to eller flere cd’er), skal hver cd
behandles som et individuelt medie i KODA Radio System, således at de får hver deres
indeksnummer. Husk at notere indeksnumre ned på hvert medie.
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7. Adgangskoder og sikkerhed
KODA Radio System understøtter brug af kodeord for at begrænse adgangen til kritiske
funktioner (f.eks. indlæsning af sikkerhedskopi, tilføjelse af medier og
programindstillinger).
Der findes følgende to adgangskoder:
•

Adgangskoden for administration – denne adgangskode giver fuld adgang til alle
funktioner i KODA Radio System.

•

Adgangskoden for vedligeholdelse – denne adgangskode giver adgang til
vedligeholdelse af melodikartoteket og KODA-rapportering.

Mange funktioner kræver ikke adgangskode, f.eks. oprettelse af et nyt program, ændring
af ugeplanen, mv.
Brugen af adgangskoder i KODA Radio System kan aktiveres eller deaktiveres under
Indstillinger i menuen Funktioner.
Adgangskoderne er gyldige for samtlige radiostationer, der er tilføjet systemet.
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8. Ugeplanen
KODA Radio System indeholder en ugeplan, som du kan se og vedligeholde fra menuen
Ugeplan under Funktioner.
Når du opretter et nyt program, kan du vælge det fra ugeplanen ved at klikke på knappen
Ugeplan og vælge programmet fra menuen som fremkommer. På denne måde udfyldes
programinformationerne automatisk.
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9. Diverse funktioner
9.1 Optimer database i menuen Funktioner
Denne funktion bør udføres ca. en gang om måneden af den systemansvarlige.
Funktionen sletter forældede udsendelser, mindsker databasens størrelse og optimerer
dens ydeevne. Udsendelser er forældede og slettes, når de er ældre end det antal
måneder, som er angivet på fanebladet Database under Indstillinger (standard er 12
måneder og minimum er 6 måneder).
Bemærk:
Hvis du generelt oplever problemer med lange ventetider i KODA Radio System, kan du
prøve at frigøre systemressourcer ved at sætte udsendelsernes forældelsestid lavere,
f.eks. til 6 måneder og herefter udføre en optimering af databasen.

9.2

Opdater i menuen Vis

Denne funktion opdaterer vinduet med søgeresultater. Den benyttes i flerbrugersystemer,
hvor andre brugere kan påvirke dine søgeresultater ved at tilføje, ændre eller slette titler i
radioens melodikartotek. Bemærk, at der kan være op til et minuts forsinkelse før en
ændring i melodikartoteket er synlig hos alle brugerne.

9.3 Opret sikkerhedskopi og Indlæs sikkerhedskopi i menuen
Funktioner
Funktionen Opret sikkerhedskopi opretter en sikkerhedskopi af radioens database
(Radio2003.mdb) og gemmer den i en ZIP-fil på en valgfri placering. Databasen
indeholder radioens ugeplan, udsendelsesarkiv og melodikartotek. Ved indlæsning af
sikkerhedskopien gendannes alle disse informationer.
Bemærk:
Der bør tages sikkerhedskopi af radioens database med jævne mellemrum, så man, hvis
uheldet har været ude, kan genskabe det hele.
Det tilrådes at sætte sikkerhedskopiering i system på radioen, så man altid har en
nogenlunde ny sikkerhedskopi liggende.

9.4 Titel-solist rapportering
KODA kan tillade rapportering uden rettighedshaver-oplysninger fra bestemte kategorier af
radioer. Under forudsætning af, at der rapporteres elektronisk fra KODA Radio System,
kan de pågældende radioer nøjes med at anføre oplysninger om solist og kunstner i stedet
for de traditionelle rettighedshaveroplysninger (komponist og forfatter).
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KODA Radio System er forberedt for denne type registrering og rapportering. Det er
således muligt at slå kravet om komponist fra. Under Indstillinger i menuen Funktioner kan
man under fanebladet Diverse angive en kode, som aktiverer titel-solist rapportering.
Koden kan rekvireres fra KODA, hvis KODA kan godkende radioen til denne type
rapportering.

9.5 Se musikforbrug i menuen Rapportering
Denne funktion sammentæller antal musikminutter for en valgfri periode. Resultatet vises i
en dialogboks.

9.6 Hitliste i menuen Funktioner
Denne funktion laver en hitliste over de mest spillede melodier i en valgfri periode. Det er
muligt at indsnævre listen til en bestemt medietype. Resultatet kan printes ud.

9.7 Statuslinjen
I statuslinjen for melodikartoteket og playlisten kan du frit vælge hvilken information om
den i øjeblikket markerede melodi, der skal vises.
Vælg feltet under Indstillinger på fanebladet Diverse i listen Visning.

9.8 Hurtig opstart af programmet
Mulighed for hurtig opstart uden opstartsbillede. Fjern fluebenet i feltet "Forbered
hurtigsøgning ved opstart" nederst til venstre i skærmbilledet. Bemærk, at søgninger kan
blive langsommere.
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10.

Support

Du kan få hjælp vedrørende installation, konvertering af melodikartotek og den generelle
brug af KODA Radio System hos KODA. Ring 33 30 63 50 eller send en e-mail til
rapportering@koda.dk.
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