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Voorwoord

Ik kreeg de laatste tijd vaak de vraag of er een muziek-rotator in Lekker Klooien met 
Radio zit of komt. Niet in LKMR, maar er komt wel een losse Music Rotator die natuurlijk
naadloos kan samenwerken met LKMR maar ook met andere playoutsystemen, mits die 
met een tekt-gebaseerde playlist werken.
 
Met de Music Rotator wordt ook een andere vraag beantwoord: kan ik mijn muziek in 
een database laden, daarin zoeken en  het gevonden item vervolgens in LKMR 
gebruiken?? Ja, dus, de Music Rotator maakt gebruik van een Maria Database (Mysql, 
maar een stuk eenvoudiger te installeren voor een niet IT-gebruiker).

Muziek Rotatie, wat is dat??
Voor wie niet weet wat je met een Music Rotating Programma doet, hier is in grote 
lijnen, wat zo'n planner doet: 

• Je stopt er een verzameling items (liedjes, jingles, spots etc) in.
• Je ordent die items in Rotatie Categoriën
• Je geeft een aantal eigenschappen op aan de items in de database
• Je maakt templates per uur aan, waarin je aangeeft uit welke categorie je op 

welke plek in het uur een item gepland wilt hebben.
• Die templates wijs je toe aan dagen (de dagen van de week, maar ook bv speciale

(feest)dagen, als je programmering anders is).
• Voor je gaat Plannen, geeft je per dag van de week zo'n dag met 24 templates op.
• Bij het plannen van de playlisten (per uur, dus 24 per dag) kijkt de scheduler naar

welk soort item met welke eigenschappen je gepland wilt hebben en kiest dan het
best passend en langst niet gedraaide item en plaatst die in de playlist.

• Na het plannen, kun je je playlisten bekijken, eventueel met het handje wijzigen 
en vervolgens exporteren naar tekst-files met het format van je playout systeem.

De Music Rotator is gebouwd, gebaseerd op de hierboven beschreven werkwijze .
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Installatie MariaDB
Music Rotator maakt gebruik van een MariaDb database om zijn gegevens op te slaan. 
Voor je MR voor het eerste start moet je Mariadb installeren. Dat is een recht toe recht 
aan proces. 

Volg de paginas in de installatieprocedure, geef het ip4-adres van de pc, waar Mariadb 
geïnstalleerd moet worden (de mariadb kan lokaal op je pc geplaatst worden of op een 
lokaal- of internet-werk. Geef ook een wachtwoord op, de username laat je standaard op
root staan.

Na de installatie van Mariadb, heb je de server geïnstalleerd, nog niet de database zelf. 
Dat doe je straks in MR.  Noteer wel de connectiegegevens (host-ip,user, wachtwoord 
en poort).
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Connectie Mariadb-Music Rotator
De eerste keer dat je MR start ga je naar het TOOLS scherm en kiest de optie database.

Vul daar de genoteerde gegevens over de Mariadb in. 

Via de knop Test Connection kun je controleren of de verbinding tussen Mariadb en MR 
gelegd is. Als de Connectie OK is, zal MR de Mariadb voortaan automatisch vinden en 
de connectie maken. 

Klik dan op de knop (Re)install database. Daarmee maak je de MR sql database 
(opnieuw) aan in Mariadb. Pas wel op, daarbij wordt een eventueel al eerdere versie 
overschreven.

Start dan MR opnieuw. Nu moet je geen enkele foutmelding meer zien en kun je 
beginnen met het maken van categorieen en daar songs aan toevoegen. 
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MUSIC ROTATOR hoofdscherm 
 In de toolbar, bovenin het programma, kies je uit zes verschillende schermen: 

• Items,  hier maak je je Plan Categorieën aan, waar je items in kunt importeren en
hun schedule gegevens wijzigen of invoeren.  Natuurlijk kun je die gegevens 
ook wijzigen en items verplaatsen naar een andere categorie of naar de 
prullenbak.

• Templates, hier maak je de templates per uur door er schedulecategoriën in op te 
nemen of vaste items uit de database, je harde schijf of je netwerk.

• Rules, hier kun je per uur van rotatie dagen een template opgeven. Dat mag per 
uur een andere template zijn, of meerdere uren dezelfde. Ook geef je hier op 
welke scheduledag aan de dagen van de week moeten worden toegewezen. Ook 
kun je Music Rotator vertellen welke plan-criteria je wilt gebruiken.

• Create, geef een begindatum op en hoeveel dagen (max 31) het systeem moet 
plannen, vervolgens klik je op de knop  CREATE en ga achterover zitten en kijk 
hoe het planproces verloopt.

• Playlist: je kunt hier gemaakte playlisten bekijken, met het handje wijzigen en 
exporteren in een aantal formaten, tot nog toen zijn dat TEXT (een playlistje in txt 
formaat), HTML (een pagina met alle items om op je website te plaatsen), LKMR 
(een pagina in het formaat, dat LKMR kan lezen), M3U (dat kunnen alle mp3 
spelers lezen en bv ook Station Playlist), Nextkast (speciaal voor dat 
automatiseringssysteem).  

• Zoals ik al eerder zei, als jouw automatiseringssysteem met een tekst-import 
systeem werk, kan ik uit de Music Rotator ook daarvoor een playlist maken.
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Beheer Rotatie Categorieën

Het eerste scherm dat je tegenkomt bij het starten van het programma is het scherm 
Items. Hier beheer je je schedule- of rotatie- categorieën en de items, die je daarin 
plaatst.

Allereerst kies je welk van de vier Types Categorieën je wilt zien, je hebt de keuze uit 
Music (je muziek), Imaging (vormgeving), Traffic (promos maar bv ook commercials) en 
Misc (wat je nog meer wilt meeroteren).

Afhankelijk van je keuze, zie je vervolgens in de lijst de rotatiecategorieën verschijnen, 
van het type dat je gekozen hebt, mits die al aanwezig zijn, natuurlijk.

Scroll je door de lijst zie je onderin de gegevens bij de actieve categorie. Zo koos ik 
voor dit voorbeeld de categorie Ongehoord 04 Wo 17. In de lichtbeige velden zie je:
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• de naam van de gekozen categorie

• het type van de categorie

• de artist separatie in uren, die je gekozen hebt (het minimaal aantal uren dat er 
voorbij moet gaan voor de artiest(en) van het item opnieuw aan de beurt komt

• de titel separatie in uren, die je gekozen hebt (het minimaal aantal uren dat er 
voorbij moet gaan voor het item opnieuw aan de beurt komt

• de daypart separatie. Music Rotator kent vier dagdelen (00-05; 06-11,12,17 en 18-
23). Je geeft hier op in hoeveel dagdelen het item gepland moet worden voor het 
weer terug mag komen in hetzelfde daypart

• Verder zie je het aantal items in de categorie en de gemiddelde lengte van de 
items in de categorie

Boven de categorie info velden zie je vier knoppen:

• ADD, hiermee geef je aan dat je een nieuwe categorie wilt maken. Je zult zien dat 
sommige lichtbruine velden wit worden. Daar kun je gegevens invoeren of 
kiezen. Na het invoeren van de gegevens (categorie name is verplicht en moet 
uniek zijn) klik je op SAVE om de gegevens op te slaan en je ziet de nieuwe 
categorie ook in de lijst verschijnen.  

• Als je in je datafolder van je MusicRotator kijkt, zie je dat in de folder van het 
door jou gekozen type een subfolder is verschenen met de naam van de 
categorie. Daarin worden alle items gekopieerd, die je importeert in het Items 
scherm bij dat type en categorie.

• EDIT, daarmee geef je aan dat je gegevens van de gekozen categorie wilt 
wijzigen. Ook nu zie je enkele lichtbeige velden wit worden, daar kun je gegevens
wijzigen of kiezen. Met SAVE sla je de wijzigingen op.

• DEL, hiermee verwijder je de gekozen categorie uit de database en uit je Music 
Rotator subfolder met de categorie naam. Pas op: Ook alle files, die daarin staan 
worden gewist.
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• Klik je ergens in de lijst met items in een categorie, verandert het scherm onderin
in het item-detail venster.

Je ziet weer een knoppenbalk en de details van het in de lijst gekozen item. De beige 
gekleurde items kun je wijzigen door op de knop EDIT te klikken. Via klikken op SAVE 
sla je je wijzigingen op.

Nieuwe items toevoegen kan op twee manieren, kies ADD File(s) en er verschijnt een 
browser waarin je één of meerder audiofiles kunt opzoeken, die je wilt importeren in de 
gekozen categorie of kies ADD Folder als je alle files uit een bepaalde map wilt 
importeren. 
In beide gevallen verschijnt dan het import venster. 

Als je op IMPORT klikt, worden de items in de database opgenomen.
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Item Details:

Je kunt de volgende gegevens per item aanpassen:
• De naam of namen van de artiest(en)

• de titel van de song

• Het jaartal

• een eindcode (FADE (uitfaden als het volgende item is gestart), COLD (item wordt
helemaal afgespeeld) of NONE (laat het systeem zelf de keuze maken.

• De Preoffset (lengte van de stilte voor het audio begint). Bij de import bepaalt 
LKMR die zelf, maar je kunt hem hier aanpassen.

• Het Intro, de tijd dat je over de muziek heen kunt kletsen, zonder te crashen met 
de zang.

• Het Outro, dat is het moment dat een volgend item achter dit item gestart moet 
worden in automation modus.

• De Postoffset, dat is hetzelfde als de preoffset, maar dan is het stilte achter het 
audio.

Alle tijden geef je hier op in miliseconden. 

•

In de keuzebox TEMPO kun je een overall tempo voor je item opnemen. De twee 

9



ander lijstjes kun je zelf samenstellen in het TOOLS venster, zowel de naam als 
de gewenste codes. Hier kies je dan bij een item een of meer codes. 

• Bij de planning wordt geprobeerd rekening te houden met een max aantal per uur
en een max aantal achter elkaar.

• Bij BPM kun je een numerieke waarde opgeven, die voor jou de Beats Per Minute 
vertegenwoordigen. Er zijn software pakketjes die die BPM voor je kunnen 
bepalen en die slaan ze dan op in de MP3 tag van de file. Is die BPM waarde in de 
TAG aanwezig, neemt LKMR die bij de import over.

• Bij KEY (toonsoort) kies je uit een lijst met waardes diegene, die bij je item past. 
Als je dat voor al je items doet, kan LKMR harmonisch plannen. Ook voor 
bepalen van de toonsoort van een item, is software op de markt. Als die de 
toonsoortcode in de KEY tag van de mp3tag schrijft, leest LKMR die bij de import
over. 

• Achter file zie je de aan het database item gelinkte (audio)bestand. Wil je dat 
wijzigen klik je FIND en wijst een nieuw (audio)bestand toe.

• Je kunt ook een begindatum en/of een einddatum opnemen bij een song in de 
database, bij plannen van de playlisten worden alleen items tussen die twee data 
ingepland. Geef je bij een van beiden geen waarde op, wordt alleen met de wel 
opgegeven datum rekening gehouden.

Dan zie je helemaal rechts nog en paar knoppen:

Via Tagger activeer je het TAGGING venster, waarin je grafisch intro, outro en hook 
tijden kunt bepalen. Dat is dezelfe TAGGER, die ook in LKMR zit.
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Via TIME RESTRICTIONS open je een venster waarin je  een begin en/of einddatum op 
kunt geven en per uur van de week kunt aangeven of het item wel dan wel niet gepland 
mag worden.

Het je voor itemsoort TRAFFIC gekozen kun je hier ook nog opgeven hoe vaak een spot 
gepland moet worden in wel daypart. TRAFFIC wordt in de toekomst geimplementeerd)

De Laatste knop is PLAY REPORT. Klik je daarop verschijnt het planverslag van het item
(tabblad Item) of artiest(en) (tabblad Artist(s). Je ziet daarin de data en de uren waarin  
dat item of die artiest(en) gepland werden.
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De twee laatste knoppen in de knoppenbalk heb ik nog niet besproken.

• MOVE ITEM. Heb je één of meer items geselecteerd in de lijst, kun je die naar een 
andere categorie verhuizen. Er verschijnt een venster, waar je kiest naar welke 
categorie. Maak je keuze en klik op OK en de verhuizing komt tot stand. Ook de 
bijbehorende files verhuizen van folder.

• DELETE: De door jou geselecteerde items worden verwijderd uit de categorie en 
OOK gewist van je harde schijf. Opletten met deze optie dus.

Music Rotator heeft een eenvoudig player in het itemscherm. Van links naar rechts zie 
je: 

• De PLAY knop start en stopt de weergave van het item.

• In het klokje zie je de verlopen tijd tijdens het afspelen. 

• Klik op de knop INTRO en OUTRO om het Intro en het Outro vast te leggen 
tijdens de weergave

• Klik op de +10 SECS knop om per 10 seconden door de file te scrollen.

• Klik op de END-20 knop om de weergave te starten op 20 seconden voor het 
einde van de audiofile.

• Klik op de BPM knop en tab vervolgens in de maat van de muziek op de 
spatiebalk van je toetsenbord. Doe dat gedurende ongeveer 30 seconden en je 
hebt de BPM waarde van de song te pakken. Die wordt automatisch bewaard bij 
het item.

•
• Helemaal rechts zie je nog de kleinste volumeregelaar, die ik maar kon vinden. 

Daarmee stel je het volume van de weergave op je audiokaart in.

© Huub Bammens (28-01-2022)
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Beheer Templates

In het Template scherm maak je sjablonen aan voor je uitzend uren. Je kunt die later aan
de uren van een dag toewijzen. Je kunt aan een template schedulecategoriën, files van 
je harddrives of netwerk, items uit de database en commando's voor je playout systeem
toevoegen  (commando's werken nog niet).

Het Template scherm valt uiteen in vier kolommen:

• Kolom 1: Hier zie je de beschikbare uur-templates.

• Kolom 2: De items die in de in kolom 1 gekozen template opgenomen zijn.

• Kolom 4: Kies hier waar je op zoek wilt naar files of kies schedulecategoriën.

• Kolom 3: Selecteer een item in de template.  Via de UP knop verplaatst je een het 
geselecteerde item een plek naar boven in de playlist, via de DOWN knop 
verplaats je het geselecteerde item een plekje naar beneden in de lijst. 

Via de knop DEL verwijder je het geselecteerde item uit de template.

Heb je een item gekozen (categorie, file van je hdd of  uit de database) in kolom 4, plaats
je dat item met een klik op de << knop in de Template. 
Is een item geselecteerd in de Template zal het item toegevoegd worden boven het 
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geselecteerde item. Is er geen item gekozen in de template wordt het nieuwe item onder 
in de lijst toegevoegd.

Je wijzigingen in de Template worden opgeslagen door op de SAVE knop te klikken.

Links onder vind je de hierboven genoemde SAVE knop. Daar zijn nog drie knoppen:

• ADD: Voeg een nieuwe Template toe aan de lijst in Kolom 1 (helemaal links). Het 
invoerveld naast het label Template Name wordt wit en je kunt daar een template 
naam opgeven. SAVE voegt de template toe aan de lijst in kolom 1.

• COPY: Kopieer de inhoud van een template naar een nieuwe template onder een 
nieuwe naam. Je kunt weer een naam opgeven en via SAVE de gekopieerde 
template toevoegen aan de lijst.

• EDIT NAME: Wijzig de naam van een Template. Geef de nieuwe naam op in het 
Template Name veld en sla de template op via SAVE

• DELETE: Verwijder een template uit de lijst en uit de database.

© Huub Bammens (20-04-2022)
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Beheer Rules

In het RULES scherm maak je uitzenddagen aan (tab Days), wijst die toe aan de dagen 
van de week (tab Week) en geeft schedule regels op (tab Rules). 

Je ziet hierboven het tabblad DAYS. In de kolom links zie je al aangemaakte dagen, bv 
maandag t/m zondag, maar je kunt voor speciale uitzenddagen meer dagen aanmaken 
(bv voor kerst) en die later toewijzen aan een week.

• Via ADD DAY voeg je een dag toe aan de linkerkolom, je kunt weer een naam 
opgeven en de nieuwe dag in de linkerkolom plaatsen via de knop SAVE DAY.

• Via COPY DAY kun je een bestaande dag kopieeren naar een nieuwe dag.

• Via DELETE DAY verwijder je een dag uit de linker kolom en uit de database.

Aan de rechterkant van het scherm vind je 24 keuzehokjes Je kunt daar voor elk uur van
de dag een template kiezen uit de lijst met beschikbare templates.
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Elke wijziging moet je – om die permanent te maken – bevestigen door op de SAVE DAY 
knop te klikken.

Het tabblad WEEK geeft je 7 keuzevelden voor de zeven dagen van je schedule week.

Geef hier de dag op die je in je schedule week wilt gebruiken.

Sla je wijzigingen weer op via de knop SAVE WEEK.
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In het tabblad RULES geef je aan welke regels je wilt gebruiken bij het schedulen van 
items door Music Rotator.

Je kunt die regels per FileType kiezen, Kies uit Music, Imaging, Traffic en Misc.
Geef dan op welke regels je wilt hanteren door ze aan te vinken. Je kunt bij sommige 
regels ook een maximum aantal van de code opgeven of hoeveel maximaal achter 
elkaar.
Voor wat betreft tempo kun je ook een gemiddeld tempo per uur opgeven.

Pas op voor alle codes geldt, dat je ze wel in de database aan de items toegewezen 
moet hebben, pas dan kan Music Rotator playlisten maken aan de hand van die input.

Zoals altijd sla je je wijzigingen op via de SAVE RULES knop.

© Huub Bammens (20-04-2022)
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Create Playlists

In het CREATE scherm kun je bestaande playlisten verwijderen uit de database, en 
nieuwe maken.

De al aanwezige playlisten zie je in de linker kolom. Selecteer één of meerdere van de 
playlisten daar en klik op DELETE PLAYLISTS om die te verwijderen.

Naast de DELETE PLAYLISTS knop vind je nog een aantal keuzevelden en een knop. 

Je kiest van links naar rechts, de begin datum van je schedule sessie, geef het aantal 
dagen op en, als je één specifiek uur (opnieuw) wilt schedulen geef je dat uur op bij 
Only Hour. 

Klik daarna op de CREATE PLAYLISTS knop. Music Rotator gaat voor je aan het werk. 
Je ziet de playlist(en) gevuld worden in de middelste kolom, in de rechter kolom zie je 
bovenin welke categorie er gepland wordt en onderin de items in die categorie.

Als de playlisten klaar zijn, worden ze toegevoegd aan de linker kolom.

© Huub Bammens (20-04-2022)
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Beheer Playlists

In het Playlistbeheer scherm kun je gecreeerde playlisten editten en exporteren in 
verschillende formaten.

Je ziet weer 4 kolommen, het bewerken van een playlist werkt nagenoeg hetzelfde als 
het maken van een Template.

Helemaal links zie je de in de database aanwezige playlisten, klik op de playlist die je 
wilt bewerken en de items in die playlist verschijnen in de tweede kolom.

Is een regel rood qua achtergrond (zoals bij de Liner Herfst...) in het plaatje hierboven, 
is de audiofile niet gevonden. Dan moet je dus zelf actie ondernemen.

Je kunt weer items toevoegen vanuit HDDs op je computer of netwerk, vanuit je 
database of commando's inserten voor je playout systeem (commando's werkt nog 
niet). Zie voor de exacte manier van werken bij Templates.

Je wijzigingen opslaan doe je door linksonder op de knop SAVE PLAYLIST te klikken.
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Via de knop EXPORT PLAYLIST kun je playlisten in verschillende formaten exporteren. 
Geef de begindatum op, het aantal dagen of het specifieke uur, waarvoor je de export 
wilt maken. 

Na de export vind je in de PLAYLISTS subfolder van je Music Rotator basisfolder een 6 
tal mappen. In de toekomst worden dat er meer, afhankelijk van de wensen van de 
gebruikers. 

CUE:  Hierin worden Cue files opgeslagen. Dat zijn lijsten die sommige Playout 
systemen gebruiken om artiest- en titel-gegevens te laten zien.

HTML:  Hier staan je playlisten in HTML formaat voor publicatie op een website.

LKMR:  Hier vind je de playlisten in het formaat, dat Lekker Klooien Met Radio gebruikt 
in de playlist.

M3U:  Hier staan de playlisten in het algemene formaat, dat gebruikt wordt door Winamp
en bv ook StationPlaylist.

NEXTKAST: Hier staan je playlisten in het formaat dat een NEXTKAST playout systeem 
kan lezen.

TEXT:  Hier vind je de playlisten in platte tekst.

© Huub Bammens (21-04-2022)
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Tools

In het TOOLS scherm vind je allerlei Instellingen die je kunt/moet maken voor gebruik 
van de Music Rotator.

Er zijn tot nog toe zeven tabbladen aanwezig, nog niet alle hulpprogramma's of functies 
zijn klaar, die kunnen dus nog wijzigen.

GENERAL

In het General scherm geef je een basisdatapath op voor de applicatie en eventuele 
paden voor de verschillende filetypen. 
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Ook geef je op hoe je file-info wilt zien in de applicatie, alles in hoofdletters, alles in 
kleine letters of grote en kleine letters door elkaar. In de database worden alle 
filegegevens in hoofdletters opgeslagen, bij het weergeven of in de exportfiles worden 
die vertaald naar de keuze, die je hier maakt.

DATABASE

In het Database tabblad geef je in de linker kolom de connectie gegevens van je 
database op. Via de knop TEST Connection kun je controleren of je de gegevens goed 
hebt ingevoerd.

In de middelste kolom tref je knoppen aan voor het beheren van je database:
maak een BACKUP van je database of zet een via RESTORE een oude backup terug in 
de database. 

RESHUFFLE alle items in de database. Deze functie geeft alle items in de database een 
random (willekeurig) nummer, waardoor het schedulen meer willekeurig wordt. Deze 
functie zit ook standaard in de scheduler ingebouwd.

Via REMOVE playlists verwijder je alle playlistgegevens uit de database.

Via RE(INSTALL) DATABASE kun je beginnen met een nieuwe, helemaal lege database.

Via CREATE NEXTKAST LIBRARY maak je een nieuwe Nextkast Library met gegevens 
uit de Music Rotator database. Daarmee kun je NEXTKAST synchroniseren aan Music 
Rotator.
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AUDIO 

In het Tabblad AUDIO kies je via welke audiokaart op je pc Music Rotator zijn files moet 
afspelen. Ook geef je hier een default samplerate waarde op voor die weergave.

SCHEDULING

Onder het tabblad SCHEDULING geef je links default waarden op voor artiest-, titel- en 
daypart separatie op. Die gegevens kun je later ook per categorie nog aanpassen.

Er zijn twee zelf te definiëren schedulecodes. Die kun je rechts een naam geven en je 
kunt waarden die je later kunt kiezen hier opgeven.  In het voorbeeld is voor 
schedulecode 1 de naam GENRE gekozen en als waarden dezelfde waarden, die in een 
mp3 Tag aan genres worden gebruikt.

Via Add, Save en Delete beheer je de code benamingen.
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TRAFFIC

Alles rondom Traffic werkt nog niet, wel kun je hier al een reclameblok opener, een 
tussenpingel een een reclamebloksluiter opgeven.

EXPORT

In het tabblad EXPORT geef je op welke playlisten je wilt genereren. Bij Text en HTML 
kun je ook nog aangeven of je alleen maar items, die lager duren dan 90 seconden op 
wilt nemen in de exportfile. Daarmee sla je vormgevingsitems over en hou je alleen je 
muziek over.

In de SUBSTITUTE DATAPATHS kun je voor NEXTKAST opgeven dat in de exportfiles de
paden naar de items moeten worden aangepast. Daarmee kun je je NEXTKAST 
playlisten ook op een andere pc of andere folderstructuur gebruiken.

COMMANDS

In de toekomst kun je hier commando's definiëren die door een speciaal Playout 
Systeem gebruikt kunnen worden.

© Huub Bammens (21-04-2022)
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