
 

 

 

Hierbij een beknopte handleiding voor het instellen van je nieuwe SAM-Broadcaster  programma. 

Dit is het beginscherm van SAM-Broadcaster. 

 

 

We gaan muziek toevoegen in je SAM-machine.  

Maar eerst gaan we de map track verwijderen.  
 
Rechtermuisknop en klikken op delete. 

 



 

 

Dan gaan we nieuwe mappen maken.  
Rechtermuisknop, new,  dan 80 invullen. 
 
Dan weer teug gaan naar map playlist, en dan weer het 
bovenstaande weer doen. 
 
En zo kan je mappen maken met 80/90/90/hits. 

 
Je kan zelf mappen maken die voor jouw makkelijker zijn. 
 
(b.v jaren 90 slow, jaren 90 uptempo, jaren 90 Nederlands, jaren 90 
rock, kortom wat jij allemaal maar wilt) 

 
Nadat we de mappen hebben gemaakt. 
Gaan we ze vullen met muziek. 
 
We gaan staan bij de map 80 en dan 
Rechtermuisknop , add, add directory. 
 

 
We zoeken de map jaren 80 op, 
 (de map kan op je eigen computer staan, maar ook op je usb-hard-disk 
of op een andere netwerk-pc, maar op het plaatje staat hij op mijn 
eigen pc) 

 
SAM kan met de volgende muziekbestanden overweg, 
MP3, WAVE, OGG en WMA. 

 
We klikken op de map 80 en daarna op OK. 

 
En je ziet dat de map 80 is gevuld met muziek uit de jaren 80. 
 
En zo kan je al je mappen vullen met muziek. 

 



 

 

En als je al je mappen heb gevuld met muziek kan je het ook 
doen met je map Jingles. 
 
Map Content, Jingles, Jingles all,  
rechtermuisknop, add, add directory 

 
 

En zo zijn we helemaal klaar met toevoegen van je muziek in SAM-Broadcaster. 

Dan gaan we het volgende doen. 

We gaan naar config toe. 

 

 

 

Daar aan gekomen gaan we naar playlist 
rotation tools. 
 

 

 
 

 



 

 

Playlist-rules. 
Hier kan je de blokkade maken wanneer een 
plaat/artiest weer mag gaan draaien. 
 
60 min       = 1 uur  
120 min     = 2 uur 
180 min     = 3 uur 
540 min     = ¼ dagdeel (b.v. ochtend/middag/avond/nacht) 

720 min     = ½ dag 
1440 min   = 1 dag 
2880 min   = 2 dagen 
5760 min   = 4 dagen 
10080 min = 1 week  

 

Speel niet dezelfde Album binnen 1 uur. 
Die mag gerust lager staan, op een verzamel-cd 
staan ook verschillende artiesten op. 

 

Speel niet dezelfde artiest binnen 2 uur. 
Een artiest maakt ook verschillende nummers.   
Speel niet dezelfde titel binnen 4 uur. 
Met andere woorden een titel die hetzelfde is maar 
het liedje anders. 
(b.v. U2-One en Metallica–One) 

 

En speel het nummer niet binnen 4 uur. 
Zorg dat je niet te ruim maakt anders sta je SAM stil.  

 

Bij mijn staat  het wat ruimer, ik draai met  2300 nummer. 
 

 
 

 

 

 

Als je dat heb ingesteld gaan we naar     

 

 

 



 

 

Daar aangekomen doen we het volgende. 

We veranderen de 5 in een 0  
 
En dan klikken we op clear. 

 
Dan heb je dit scherm voor je. 
 
Dan gaan we een format maken. 

 
 

We klikken op category. 

 
Dan klikken we map 80 aan. 
 
Je zie aan je rechtkant allemaal keuze`s. 
De groene pijl is voor het inschakelen van de playlist-
rules.(blokkade`s) 
En de rode hoe de muziek moet worden geshuffeld. 

 
 

 
En zo klik je de verschillende mappen aan. 
 

 



 

 

Nu nog de jingle`s erin. 
 
De jingles hoeven geen playlist rules (blokkade`s) te 
hebben, dus die mag uitgevinkt staan. 

 

 
En je heb een format gemaakt. 
 
En daarna save je het en klikt op OK. 

 
 

En nu wat instellingen van mijn configuratie. 

  

  
 

En dan zijn we klaar met het instellen van SAM-Broadcaster. 

Wat je nu heb gezien is een basis instelling van SAM-Broadcaster. 

Je kan nu verder gaan met de volgende handleiding (SAM-geluid) 



 

 

 

 


