
 

Hierbij een beknopte handleiding voor het instellen van je HTML. 

Zo, nu wil je graag dat de luisteraars verzoekjes kunnen aanvragen op je site. 

Dat gaan we in de sheet uitleggen.  

Wat zijn de verschillen  tussen HTML & PHP. 

Sommige providers geven een gratis web-ruimte maar zonder ondersteuning van PHP (b.v. XS4ALL) en dan is 

HTML toch de enige uitkomst. 

Als je SAM-pc uitstaat dan hebben de webgebruikers bij PHP geen beeld bij HTML is dat niet. 

Bij PHP heb je gelijkt interactie als je nieuwe platen toevoegt en kan je dat gelijk zien in je verzoek-site bij HTML 

moet je dat handmatig toevoegen. 

 

Als het goed is staan nu je poorten open op je computer als je de PDF port forwarding heb gelezen. 
Toch een kanttekening, mocht het toch zijn dat je poorten opstaan, maar je toch niet kan connecten, kan het zijn dat het 

ligt aan je web-hoster, gratis webhoster hebben veel poorten dicht staan. Je kan op zoek gaan naar een andere webhoster 

of zelf een webserver opzetten. 

Hoe te  beginnen. 

We gaan naar 

 ,  

daar aangekomen openen (via kladblok) we de volgende bestand.      _config.html 

 

  

Dit gaan we dingen veranderen. 

<!--VAL(samhost,"$host$")--> Hier vul je eigen IP-adres in. (geen 127.0.0.1 of 192.0…) 

<!--VAL(samport,"$port$")--> Hier komt de juiste poort te staan. (1221) 



 

Dan slaan we het op. 

 

We gaan naar SAM-Broadcaster toe. 

1.  

2.  

En volg de plaatjes maar. 

Dit voor de zekerheid doen.  

 

Dat is om te kijken dat de HTML-bestand goed wordt bewerkt.  

Input is altijd met _ 
Output is zonder de _ 
 
Dan op OK. 

 



Dat doe je voor de zekerheid ook bij de andere HTML-bestanden. 

Dan vinken we onderstaand aan. 

 
Dat wil zeggen, dat bij elke song-wissel de HTML opnieuw wordt gemaakt en verstuurd naar je 

server, maar als de song-wissel kleiner is dan 45 seconden dan niet. (b.v. Jingle) 

Hier gaan we de gegevens van je server invullen. 

 
Zo ziet dat er bij mijn uit. 

 

Dan klik je op OK. 

 

We zijn nu zo ver dat we de map samHTMweb op de server kunnen gaan plaatsen.  

Ik gebruik daarvoor FlashFXP, maar je kan elk willekeurig FTP-programma voor gebruiken.

 

 

 



 

Zo alles sta nu op de server. 

We gaan naar. 

 
En klikken erop. 

 

Dan zie je bij  

  
Dat hij al je playlisten (muziek voor verzoekjes) naar je server upload. 

Mocht je eventueel plaatjes (cdhoesjes) hebben dan ga je naar. 

 
 

En als laatste gaan we jouw site als toevoegen bij geaccepteerde website`s. 

We gaan naar,config toe, en naar Request Policy. 



 

Verzoekjes aan of uit.  
Dezelfde luisteraar kan maar maximaal 2 
verzoekjes per uur aanvragen  

 

Luisteraars kunnen maar 10 verzoekjes per dag 
aanvragen.  

Pas na 0 minuten wordt het verzoekje in de lijst 
gezet.  

Bewaar verzoek in lijst. 
Plaats verzoek onderaan de playlist. 
Plaat verzoek bovenaan de lijst (dan wordt hij 
gelijk achter de plaat gedraaid)  
De blokkade`s  

 
Hier moet je nog je eigen website inzetten, 
anders komen je verzoekjes niet door. 

 
 

 

Dit was het HTML gedeelte van SAM-Broadcaster. 

Mocht er vragen zijn, stel ze gerust op het forum. 

 


