
 

Hierbij een beknopte handleiding voor het installeren/instellen van je Shout-Cast- programma. 

Zo, nu je SAM al aardig draait, wil je toch dat de wereld naar je kan luisteren.  

Of als je ergens bent, dat je toch je eigen muziek kan horen. 

Dan  gaan we je wegwijs maken in het  Stream gebeuren. 

Als het goed is staan nu je poorten open op je computer als je de PDF poort heb gelezen. 

 

We downloaden het programma op onderstaande link. 

http://yp.shoutcast.com/downloads/sc1-9-8/shoutcast-dnas-1-9-8-windows.exe 

    

     

 

Hij is geïnstalleerd  en we gaan SHOUTcast opstarten. 

 

 

http://yp.shoutcast.com/downloads/sc1-9-8/shoutcast-dnas-1-9-8-windows.exe


 

Hier kan je de instellingen veranderen. 
 
Max user =  
De maximale gebruikers die je wil op je stream. 
 
Password = 
Hier vul je een wachtwoord in. 
 
Portbase = 
Daar kan je luister-poort (stream-port) instellen. 
 
Standaard sta ie op 8000 

 
Als je dat heb gedaan, dan kan je het saven en 
afsluiten. 

 
Dan krijg je een scherm dat hij SHOUTcast 
opnieuw wil starten. 
 

We drukken op OK, dan gaan we naar  
En starten SHOUTcast opnieuw.  
 

De SHOUTcast instellingen zijn nu klaar. 

We gaan nu verder met de instellingen in SAM-Broadcaster. 

 

In SAM gaan we naar Desktop B 

 
 



In Desktop B aangekomen, gaan we naar Encoders toe en klikken we op de + 

 

Hier kunnen we kiezen hoe de  stream moet 
worden geconverteerd.  
 
We gaan er van uit dat je een single-core processor 
heb. 
Voor degene die een  dual/quad-core processor 
hebben moeten deze stappen niet volgen. 

 
Hier kan je instellingen veranderen, over 
hoe je het wilt hebben. 
 
Het meest voorkomend is 128 Kb/s ,44 
kHz,stereo 
 

Dan klikken we op OK 

 
Omdat we SHOUTcast gebruiken, moet het 
op SHOUTcast staan. 
 
We vullen de wachtwoord in die je heb 
gebruikt bij je SHOUTcast instellingen. 
 
Hier kan je  stadionnaam invullen. 
 
En deze vink je uit. 

  
Na dat je op OK heb geklikt. 
 
Kom je weer terug bij Encoders. 
Rechtermuisknop, start. 

Of op . 
 
En je Encoder is aan het streamen. 

 
 

 



Special voor de Dual/Quad core processors. 

Omdat de gewone mp3 een bug heeft waardoor de Dual/Quad CPU overloopt, gaan we een extra 

stap toevoegen. 

We downloaden de onderstaande codec (LAMEmp3) 

http://wout.broadcasterforum.nl/lame3.98.zip 

We pakken het bestand uit en dan klikken we met de rechtermuisknop op LameACM.inf en drukken 

op installeren.  

 

Het kan zijn dat je je computer opnieuw moet starten. 

Hier gaan we naar Legacy MP3 (ACM Codec) 
 
 

 
We kiezen voor Choose Format. 

 
Let wel dat je kies voor Lame MP3. 
 
De kenmerken mag je zelf invullen. 
 
Het meest voorkomend is 

 
 

http://wout.broadcasterforum.nl/lame3.98.zip


Omdat we SHOUTcast gebruiken, moet het 
op SHOUTcast staan. 
 
We vullen de wachtwoord in die je heb 
gebruikt bij je SHOUTcast instellingen. 
 
Hier kan je  stadionnaam invullen. 
 
En deze vink je uit. 

  
Na dat je op OK heb geklikt. 
 
Kom je weer terug bij Encoders. 
Rechtermuisknop, start. 

Of op . 
 
En je Encoder is aan het streamen. 

 
 

Dus je kan nu vanaf je IP-nummer + poort je eigen muziek beluisteren. 

 (b.v. http://85.12.62.53:8000/listen.pls)  

 

Nu willen we ook graag weten hoeveel mensen er luisteren naar je SAM. 

Dat doen we als volgt. 

  

Hier gaan we naar  
 

 
 
En drukken op OK 

 

http://85.12.62.53:8000/listen.pls


Hier vul je wachtwoord in, 
 
Tevens kan je ook nog een kleurtje 
kiezen. 
 
We klikken op OK 

 
En daarna kan je zien hoeveel 
luisteraars je heb. 
 

 
 

  

Dit is de Stream gedeelte van SAM-Broadcaster. 

Mocht er vragen zijn stel ze gerust op het forum. 

 

 

 

 


