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Introdução ao 
MediaSalesTraffic 
 
O Mercado de rádio de hoje-em-dia está 
mudando. As estações de rádio são agora 
parte de grandes grupos e os anunciantes 
exigem altos padrões de flexibilidade e 
velocidade. Você tem certeza de que seu 
atual sistema de tráfego será capaz de 
cumprir o que precisa, com o atual 
aumento da concorrência? O 
MediaSalesTraffic foi projetado para o 
mercado de rádio dos dias atuais, 
controlando múltiplas emissoras em rede, 
com inserções de comerciais locais.  

O MediaSalesTraffic tornou-se o padrão de 
flexibilidade e escalabilidade para gerenciar 
múltiplas emissoras. Combine tabelas de 
preços ou use tabelas de preços 
específicas para cada emissora da rede. 

 

 

 

 

 

 

Além disso, MediaSalesTraffic inclui funções 
de sincronização de intervalos entre 
emissoras, permitindo inserções de spots 
locais, mesmo operando em redes.  

O MediaSalesTraffic tem todas as opções 
necessárias para cadastrar as informações 
básicas de seus clientes. Contas, Produtos, 
Agências e Contatos de Mídia podem ser 
cadastrados e relacionados. Uma interface 
com o Microsoft Word permite compor 
rapidamente cartas, memorandos e emails 
para seus clientes.  

Informação Básica 

 

O MediaSalesTraffic tem todas as opções 
necessárias para cadastrar as informações 
básicas de seus clientes. Contas, Produtos, 
Agências e Contatos de Mídia podem ser 
cadastrados e relacionados. Uma interface 
com o Microsoft Word permite compor 
rapidamente cartas, memorandos e emails 
para seus clientes.  

 

Contratos 
O modulo de Contratos do 
MediaSalesTraffic permite que você 
cadastre os acordos de cada uma das 
contas e mantenha registro das campanhas 
em andamento e dos pedidos já 
agendados. 
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Campanhas 
O módulo de campanhas é a base principal 
do MediaSalesTraffic e é nele que as 
reservas são feitas. Com as informações da 
conta e as datas de início e fim da 
campanha, você pode gerar a 
programação para essa campanha.  

 
A planilha de campanhas permite que você 
agrupe, ordene ou procure campanhas 
específicas. 

 

Descontos 
Para qualquer campanha cadastrada, você 
pode fornecer diversos valores de 
desconto, ou escolher um desconto padrão 
pré-definido. 

 

Programação 
Automática 
O MediaSalesTraffic pode fazer a 
programação de suas campanhas de forma 
automática. Basta fornecer parâmetros 
como número de inserções, dias-da-
semana desejados e o período de 
veiculação que o MediaSalesTraffic irá gerar 
automaticamente a programação para 
você, escolhendo os intervalos comerciais e 
slots disponíveis. 

 

Programação 
Manual 
Se você preferir definir manualmente cada 
uma das inserções, o gerenciador de 
programação do MediaSalesTraffic irá 
poupar muito do seu tempo, fornecendo 
instantaneamente um resumo do 
orçamento e da agenda de veiculação que 
está sendo montada. 
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Instruções de 
Inserção 
Independente do número de inserções que 
seus clientes desejarem veicular, o 
MediaSalesTraffic é sempre capaz de 
gerenciar de forma automatica os mais 
exigentes e complicados pedidos.  

 

Mover Campanha 
Você poderia nos dar uma estimativa do 
número de campanhas que você precisou 
adiar ou transferir parcialmente para um 
outro período qualquer? Você irá adorar as 
habilidades do MediaSalesTraffic para 
mover campanhas automaticamente. E 
além disso… o sistema irá ajustar-se para 
tentar encontrar intervalos e horários 
similares aos originais, sem afetar as outras 
inserções já programadas! 

 

Opções de 
Precificação de 
Campanhas 
Você irá gostar muito das diferentes opções 
de cadastro de preços do 
MediaSalesTraffic.  

 

Use tantas tabelas de preço quantas forem 
necessárias, use grupos de preços e 
determine as datas nas quais as tabelas de 
preço estarão em vigor. Outras opções de 
preço incluem tarifa for semana, descontos 
por pacotes, preço por inserção, preço por 
inserção por emissora e muitas outras. 
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Programação de 
Campanha 
Logo após a criação de uma campanha, 
você poderá facilmente verificar a 
programação das inserções. 

 
As inserções podem ser movidas para 
outros intervalos simplesmente arrastando 
e soltando com o mouse, além de ser 
possível criar títulos diferentes para os 
spots. 

O MediaSalesTraffic tem recursos 
avançados para o processamento de 
múltiplas inserções. Selecionando múltiplas 
inserções no roteiro, diferentes spots 
podem ser designados, inserções podem 
ser ser movidas para outro dia ou horário 
ou ainda posições fixas podem ser 
definidas. 

Roteiro de 
Transmissão 
Antes de enviar o roteiro para o ar, você 
pode revisá-lo e fazer as modificações 
finais. Os spots podem ser movidos de um 
break para outro arrastando e soltando 
com o mouse. Itens de preenchimento, 
como promocionais da própria estação ou 
spots de espera com baixa prioridade 
podem então ser adicionados ao roteiro. 

 

O MediaSalesTraffic também inclui 
ferramentas automáticas para preencher os 
breaks para o tamanho exato que for 
necessário, ou também para sincronizar os 
breaks entre as diferentes estações 
operando em rede. 

Relatórios de 
disponibilidade 
A partir de uma série de relatórios na tela, é 
possível encontrar rapidamente um slot 
disponível. Busque por tempo disponível, 
por tempo já vendido e por tipo de break.  

 

Outros tipos de relatórios que são 
mostrados na tela do MediaSalesTraffic 
incluem uma busca rápida para verificar se 
uma agenda solicitada encaixa nos dias e 
na programação escolhidos. O resumo de 
situação dos spots busca os arquivos de 
áudio disponíveis e informa as trilhas ainda 
a serem recebidas. Muitas outras 
ferramentas tornarão sua vida muito mais 
simples.  
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Relatórios pré-
definidos 

 

O MediaSalesTraffic vem com 200 
relatórios pré-definidos, prontos para usar. 
O mecanismo de geração de relatórios é 
baseado no consagrado padrão Crystal 
Reports e os relatórios podem ser 
visualizados na tela, impressos ou enviados 
por email. Além disso, os relatórios podem 
ser também exportados para Excel, Word, 
Acrobat Reader e muitos outros formatos. 

 

Relatórios 
Customizados 
O mecanismo de geração de relatórios 
customizados do MediaSalesTraffic pemite 
que você crie praticamente qualquer tipo de 
relatório desejado. 

 

Os campos podem ser facilmente 
arrastados com o mouse e podem ser 

agrupados e filtrados da maneira que você 
desejar. É possível então gravar os modelos 
de relatórios que você produziu, para 
utilização posterior. 

Cobrança 
Uma vez que as opções de faturamento 
são definidas por campanha, a criação das 
faturas passa a ser totalmente automática. 
Faturas de diferentes estações podem ser 
geradas de forma combinada ou separada. 
Além disso, faturas de uma campanha 
podem ser repartidas em vários clientes.  

 

Itens adicionais, como outras formas de 
informação publicitária ou custos de 
produção podem ser atribuídos a uma 
campanha. 

 

As faturas podem ser revisadas, editadas 
ou criadas manualmente antes de serem 
impressas. 

Contabilidade 
Uma vez que muitos dos nossos clientes 
são grandes empresas de capital aberto e 
também grandes jornais e empresas de 
entretenimento, estamos acostumados a 
tratar com os padrões mais exigentes para 
geração de relatórios de auditoria e 
contabilidade.  
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Todas as operações realizadas no 
MediaSalesTraffic são registradas e podem 
ser auditadas posteriormente. As 
campanhas podem ser ‘fechadas’ e 
protegidas contra mudanças adicionais e 
as exportações de dados para outros 
sistemas também podem ser registradas. 
As faturas podem ser impressas somente 
um vez e são claramente identificadas. 
Todos os menus e funções podem ser 
restritos a usuários específicos e protegidos 
por senha. 

Múltiplas 
emissoras e 
Grupos de 
Emissoras 
O MediaSalesTraffic permite que você 
combine várias emissoras em uma única 
programação ou estrutura de preços. Você 
também pode optar por usar uma tabela 
tabela de preços por grupo de emissoras.  

 

Caso você precise freqüentemente fazer a 
programação de estações similares, você 
pode combinar essas estações em um 
grupo e fazer a programação pelos ‘grupos 
de estação’. 

Formulários 
Customizados 
Para cada cliente, nós criamos relatórios 
customizados, tais como confirmações de 
pedidos ou faturas e notas fiscais, para 
refletir as necessidades de cada estação. 

 

Formulários customizados podem ser na 
sua língua e podem refletir seu padrão de 
papelaria, logotipo ou quaisquer outros 
requisitos. 

Interface com 
Usuário 
O MediaSalesTraffic oferece uma 
sofisticada interface, baseada no 
consagrado padrão dos aplicativos da 
família MS Office. Os temas e estilos do 
Windows XP são totalmente compatíveis 
com o MediaSalesTraffic.  
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Estamos comprometidos em manter-nos 
atualizados com as mais novas tecnologias, 
sempre fornecendo aos usuários interfaces 
com as quais estejam totalmente 
acostumados.  

 

Os menus são no estilo MS Office, podem 
ser customizados e as funções pouco 
utilizadas podem ser ‘escondidas’.  

 

As planilhas podem ser customizadas e 
campos e colunas podem ser facilmente 
adicionados ou removidos, sendo que o 
agrupamento e a ordenação das planilhas 
podem ser feitos por qualquer coluna. As 

planilhas do MediaSalesTraffic podem ser 
impressas ou exportadas para Excel, Word, 
HTML ou XML.  

Interface com 
sistemas de 
playback 
O MediaSalesTraffic é capaz de interagir 
com praticamente todos os sistemas 
automáticos de playback.  

 

Os roteiros exportados são baseados em 
arquivos-texto comuns ASCII e podem 
ser customizados para qualquer situação.  

MediaSalesTraffic 
Server 
O MediaSalesTraffic Server, um outro 
produto da Wedel Software, pode ser 
utilizado em conjunto com o 
MediaSalesTraffic para automaticamente 
processar os pedidos e fazer o download 
dos arquivos de áudio associados com os 
pedidos.  

Servidor de Base 
de Dados 
O MediaSalesTraffic oferece uma ampla 
gama de opções para gerenciamento de 
base de dados. Uma base de dados local 
pode ser usada no caso de emissoras 
pequenas que utilizam um único PC. A 
versão cliente-servidor permite que 
múltiplos usuários em rede acessem o 
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aplicativo. A tecnologia cliente-servidor é 
recomendada para aumentar a 
performance em rede e minimizar as 
chances de perda de dados ou geração de 
dados corrompidos. O Internet Server 
permite o acesso às bases de dados a 
partir de escritórios remotos, para gerenciar 
ou gerar relatórios de grupos de emissoras 
em diferentes locais. 

Versões 
Internacionais 
O MediaSalesTraffic é atualmente disponível 
em Inglês, Alemão, Holandês e Espanhol, 
mas outras línguas poderão ser 
desenvolvidas se solicitado. 

Suporte 
 

Na Wedel Software, nós entendemos a 
natureza do seu negócio. Somos 
dedicados a ajudá-lo e também a assistí-lo 
no seu trabalho diário. Nossa prioridade é 
responder suas perguntas sempre de forma 
rápida e eficiente. Nosso time de 
consultores de suporte ao cliente tem toda 
a experiência necesária para garantir que 
você colocará seu negócio em 
funcionamento e o manterá funcionando. 
 
Para auxiliá-lo de forma ainda mais 
eficiente, nós também utilizamos sistemas 
de suporte remoto para acessar 
diretamente seu computador, fornecendo 
auxílio em tempo real, minimizando atrasos 
no seu trabalho. Com avançado sistema de 
segurança, o acesso ao seu computador 
só será possível após permissão 
concedida. 
 
Em outras palavras: Estamos sempre à sua 
disposição! 

 

 


