
SCALA 5 Enterprise 

Intern Radio ved hjælp af VLC Player 

 

Denne manual beskriver, hvorledes du kan afspille en Internet Radiokanal ved hjælp af 
programmet VLC Player og endvidere, hvorledes du skifter mellem Internet Radio Kanalen og lyd i 
en MPEG 4 videofilm. 

Styring sker ved hjælp af følgende 3 scripter, der alle skal overføres til din ContentManager: 

1. Opstart Script. Et script, der automatisk kalder den valgte radio station første gang, du 
starter dit SCALA system op. 

I eksemplet  er anvendt P4Kbh og scriptet hedder VLC_P4Kbh_Opstart.scr. 

Scriptet hedder VLC_P4Kbh_Off.sca. 

2. Radio On. Et script, der tænder din radio igen, efter du har afviklet en intern MPEG 4 
videofilm med  tilhørende lyd. 

Scriptet hedder VLC_P4Kbh_On.sca. 

Inden du udarbejder dine scripter, skal du have installeret programmet VLC Player programmet på 
din redigerings PC. VLC er en lyd- og videofilm player program, der er såkaldt et ShareWare 
program, du kan hente på internettet fra følgende WEB side: 

https://www.videolan.org/vlc/index.da.html 

 

 

I det følgende finder du en detaljeret beskrivelse af, hvorledes de enkelte scripter er opbygget. 
Derefter angives, hvorledes scripterne skal indgå i 3 forskellige Playlister og i din tidsstyring kaldet 
Schedule. 

Alle scripter er opbygget, så de ikke er visuelle. De indeholder altså en såkaldt Special Event, der 
anvendes til at kalde (Launche) en kommando i VLC programmet. 

Bemærk: VPC programmet installeres typisk i mappen  

C:\programmer\ i mappen Videolan, men kan også blive installeret i 
mappen C:\program files (x86). Det er vigtigt, at du noterer dig, 
hvorledes det installeres på din egen PC. På SCALA afspillere fra  
TV*DATA er VLC installeret i mappen C:\program files (x86)\  

Yderligere dokumentation på: www.videolan.org/doc/ 



1. Radio Opstart. 

Scriptet har til formål at sikre, at din SCALA player første den starter, kalder med at afspille  den 
valgte Radio Station. 

Scriptet indeholder kun et billede, nemlig en Special Event, der kalder den valgte radiostation ved 
hjælp af programmet VLC Player. 

Scriptet VLC_P4Kbh_Opstart.sca ser ud som følger: 

 

Bemærk: Du kan efter  http:// indsætte URL til din foretrukne radio station. Se 
http://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet  

Væg linket for SHOUTcast (mp3) høj.  

Her er angivet for radiostationen P4 København. 

Husk: For at scriptet skal indgå korrekt i ContentManager, skal timing stå til Wait Forever, således 
at der kun kaldes en gang ved afvikling af scriptet. 



2. Radio Off. 

VLC_P4kbh_Off.SCA har til formål at sikre, at ContentManager slukker for din radio station, når du 
ønsker at afvikle en MPEG 4  videofilm i SCALA. 

Scriptet indeholder kun et billede, nemlig en Special Event, der afslutter programmet VLC og  

dermed slukker for radio lyden. 

 

Kommandoen Taskkill /IP vlc.exe lukker VLC ned, så radioen slukker helt, og du kan afvikle din 
MPEG 4 videofilm med egen lyd. 

 

 

 



3. Radio On. 

VLC_P4Kbh_On.sca har til formål at sikre, du igen aktiverer lyden fra din radio kanal, efter SCALA 
har afspillet en MPEG 4 video film. 

Scriptet indeholder kun et billede, nemlig en Special Event, der kalder din radio station via 
programmet VLC Player.  

 

 

 

Har du valgt en anden radio kanal fra DR, kan du se DR’s oversigt på bilag 1. 

Timing er sat til 1 sekund. 

De 3 forskellige scripter publiseres alle til din ContentManager !! 

 



4. Opsætning i ContentManager for optimal afvikling af radio lyden. 

Log på din ContentManager ved hjælp af din browser. Først skal du ændre i Kanal Opsætningen 
(Channels), så du etablerer en ekstra ramme (Frame).

 

Opret en ramme (Frame) med 1 pixel størrelse og sørg for, at den har flueben i feltet Hidden 

Kald rammen for Radio. 

Når du er færdig med oprettelse af den nye Radio kanal, skal du checke, at de 3 tilhørende scripter 
ligger i Media Mappen på ContentManager. 

 



5. Nye Playlister til afviling af radio- og video lyd. 

Først laver du en playliste, der tilsikrer, at radiolyden opstartes ved strømtilslutning. 

 

Playlisten Radio Opstart indeholder kun mediet VLC_P4Kbh_Opstart.sca. Dette script vises ikke i 
selve afviklingen, men starter kun ved strømtilslutning. 

Husk at tilknytte scriptet til en tidsstyring for kanalen Radio !! 

Når du laver en afvikling af en MPEG 4 videofilm, skal den tilhørende playliste indeholde følgende 
3 medier: 

  

Først slukkes radio lyden, derefter afvikles selve MPEG 4 videofilmen med egen lyd, og til slut 
tændes radioen igen på den korrekte kanal. 

God fornøjelse !! 



 

 

 

 

 

Du skal nu lave de playlister, der bruges til opstart af din radio og til styring af din MPEG 4 vider 
afvikling. Se næste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


