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Makkelijker kan een uitzending niet worden gemaakt
Podcasting publisher
Podcasting heeft de laatste tijd een grote vlucht
genomen. Het biedt radio – en televisiestations de mogelijkheid een directe band op te bouwen met kijkers en
luisteraars, die zelf kunnen bepalen waar én vooral
wanneer ze naar een programma luisteren of kijken. Met
de introductie van de Podcast Publisher, in combinatie
met Dalet, maakt Music & Images het Podcasten tot een
simpele handeling. Programma-makers kunnen met de
Podcast Publisher zonder moeite dagelijks tientallen
Podcast-uitzendingen maken, en eenvoudig verversen.

Hoe werkt het?
De Podcast Publisher is volledig geïntegreerd in de
bestaande Dalet-omgeving. Vanuit één of meerdere
categorieën in Dalet kunnen losse items of complete
programma’s automatisch worden omgezet naar een
Podcast-audiobestand, inclusief alle programmagegevens. Programmamakers kunnen eenvoudig een item
bewaren in één van de Podcast categorieën in Dalet. De
Podcast Publisher zet het geluidsbestand van Dalet
automatisch om naar een MP3-bestand. Programmamakers hoeven maar één handeling te verrichten.
Simpeler kan het niet.

Metadata
Vanuit Dalet worden de belangrijke velden overgenomen
en in het audiobestand bewaard. Ook kan een playlist in
het audiobestand worden bewaard. Als het Podcastaudiobestand op bijvoorbeeld een iPod wordt afgespeeld
dan kan de playlist met een druk op de knop zichtbaar
worden gemaakt. Per categorie kan een foto (JPG)
worden ingesteld. De foto wordt zichtbaar bij het afspelen
in Windows Media Player, Winamp, iTunes of op een iPod.

40 jaar Hilversum 3
AVRO schiﬀers.fm
2 - 3 - 06

De term Podcasting is een samentrekking van iPod, de draagbare MP3-speler van Apple, en broadcasting. Door
middel van Podcasting stellen programma-makers audio(MP3)-bestanden met muziekprogramma's, radioshows of discussies beschikbaar via internet. Tevens is het mogelijk een news feed (in RSS-formaat) te creëren
die een verwijzing bevat naar de MP3-bestanden, en die automatisch verwerkt kan worden door programma’s,
zoals iTunes en iPodder. Deze programma’s downloaden de audio automatisch en kopiëren ze ofwel onmiddellijk
op een MP3-speler, ofwel melden aan de gebruiker dat hij ze op de PC kan beluisteren.
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