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Instalando e Gerenciando o AutoDJ 

 
Quando o cliente assinar um plano de Streaming de Áudio, o cliente receberá o 
link do painel com o usuário e senha para poder entrar. 
 
- Acesse o link e entre com seu Usuário e Senha. 
 

 
 

- Veja a tela principal do painel onde você terá todo controle sobre sua radio, 
estatísticas, funções como play e pause, auto dj e etc. 
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- Para que possamos instalar o Auto DJ, primeiramente temos que enviar as 
músicas que iremos utilizar. As músicas são enviadas para nosso servidor atráves 
de um programa FTP, como exemplo o FileZilla, Cute FTP e etc. Os dados FTP 
de sua conta estará em seu email de ativação. Neste tutorial iremos usar o Cute 
FTP. 
 

 
 

- Insira os dados FTP, no programa. 
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- Agora que você já está conectado ao programa FTP, envie as músicas que você 
desejar, basta abrir a pasta onde se encontra suas músicas, clicar e arrastar. 
 

 
 

- Após ter enviado as musicas, vamos instalar o AutoDJ. No menu 
“Managements” que fica na lateral da home de seu painel, clique em “Configurar 
um AutoDJ”. 
 

 
 

- Verifique seu plano assinado, se for Streaming de Áudio AAC, você deverá 
selecionar a opção “AAC+”, se seu plano for Streaming de Áudio MP3 você 
deverá selecionar a opção “MP3”. Neste tutorial vamos utilizar MP3.  
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OBS: Se seu plano for em AAC, as musicas deverão ser enviadas com o formato 
AAC, se o seu plano for em MP3, as musicas deverão ser enviadas com o formato 
MP3, para que seu playlist possa funcionar. 
 
- Insira o nome, o site, o gênero de sua rádio. A pasta MP3 deixa a padrão, e 
marque as opções “Shuffle” e “Automix” caso queira. O Shuffle busca as músicas 
de maneira intermitente no servidor, sem ser na mesma ordem. E o Automix ele 
faz uma remixagem entre uma música e outra, para algumas musicas ele 
proporciona um efeito legal e em outras não. 
 
- Após preencher as informações acima, clique em “Criar” para instalar o AutoDJ. 
 

 
 
- Aguarde alguns instantes. 
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- Veja que o status do AutoDJ já se encontra como “on”, ou seja, já está ativado. 
Abaixo tem algumas opções como Iniciar, Parar, Editar, Gerenciar e Remover. 
 

 
 
- Para você ter certeza de que seu AutoDJ está funcionando, você abri uma aba 
em seu navegador, insira o ip de sua rádio, coloque dois pontos (:) e a porta de 
sua radio. Seu link ficará no seguinte modelo 999.888.777.666:7145. Se aparecer 
o nome da música é porque está funcionando. 
 
IP: 999.888.777.666 
Porta: 7145 
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- Com o AutoDJ instalado você pode gerenciar o seu playlist, para isso clique em 
“AutoDJ Playlist Manager”. 
 

 
 
- Em seguida clique em “Manage Playlists” e escolha a pasta onde está suas 
musicas. 
 

 
 

 
OBS: Se suas músicas que foram enviadas via FTP não forem visualizadas pelo 
painel, você deverá clicar em “Reload The Playlist” e em seguida clicar em “YES” 
para que o seu playlist seja atualizado. Depois clique em “Go back to manage the 
playlist” para voltar ao playlist. 
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- Você pode programar a ordem das musicas da maneira que você desejar. Para 
isso basta clicar no nome da musica e arrastar para a posição que você desejar. 
 

 
 
- Quando você soltar o mouse, a ordem será modificada e aparecerá uma 
mensagem “Successfully Update” que confirma esta ação. 
 
OBS: As músicas podem ser enviadas através do próprio painel, porém o envio é 
de uma por vez. Ao contrário do uso do programa FTP, que envia várias de uma 
só vez. 
 


