
Web Recorder (Kézikönyv és bemutató)

A Web Recorder segítségével az legtöbb Interneten sugárzott TV adás a megadott 
időpontokban rögzíthető, és a műsorblokkok saját névvel láthatók el, a rögzített adás már a 
rögzítés megkezdésekor kikerül a műsorlista oldalra és azonnal nézhetővé válik.

A szolgáltatás segítségével önöknek nem kell műsoranyagokat a weboldalukra feltöltögetni, 
hanem az élő adásukból tudnak műsorblokkokat rögzíteni, amik automatikusan kikerülnek a 
weboldalukhoz csatolt műsorlistára ahonnan a látogatóik elérhetik azt.
A műsorlista oldal fejléce szerkeszthető, így ki tudjuk oda tenni emblémájukat lógójukat, így 
a látogatók az önök oldalán maradnak, csak egy belső oldalt nyitnak meg, ami önökhöz 
tartozik.

A fő oldal:

Ezen az oldalon érik el a látogatóik a műsor anyagokat.

A rögzítés elkezdéséhez lépjünk be:



A belépést követő képernyőn lehet szerkeszteni a már felvett „Archivált” műsor anyagokat, 
megtekinthetjük mennyien nézték meg, ill. törölhetjük ami már nem kell.

Az felvétel beállításához klikkeljünk a  „Archiválandó műsorok” menüpontra, itt találhatóak a 
felvétel előtti műsorok listája itt elvégezhetjük még az esetleges időpont és név 
módosításokat.

Az új felvétel beállításához klikkeljünk a „Új record” menüpontra.

Itt meg kell adni a műsor nevét, az adás stream linkjét pl. „mms://stream02.gtk.hu/komaromtv”
a „Fájl neve, kiterjesztése” ehhez a mezőhöz nem szabad hozzányúlni.
Valamint adjuk meg az adás kezdeti és vég időpontját a választólisták segítségével.

A rendszer jelenleg az alábbi stream formátumokat ismeri: HTTP, FTP, MMS, RTSP/RTP

Minden műsor rögzítésének beállításának alkalmával meg kell adnunk a rögzítendő élő adás 
stream linkjét, így a műsorok származhatnak más-más forrásból is.



A beállítást követően klikkeljünk a „Rögzítés” gombra.

Megjelenik a tétel a „Archiválandó műsorok” menüpontban, az archiválás időpontját elérve 
átkerül az „Archivált műsorok” listájába és rögtön nézhetővé válik.

A rögzítet adás formátuma megegyezik a sugárzott adás formátumával és mivel hogy nem 
indexelt streamet rögzít a rendszer azért a jelenlegi verzióban nem is lehet pozícionálni azaz 
beletekerni az anyagba, hanem változatlan állapotban válik elejétől a végéig megnézhetővé.

A letöltés ikon kikapcsolható a rendszerből, ha nem szeretnénk, hogy a látogatók letöltsék az 
anyagaikat.

További információ és megrendelés a lenti elérhetőségeinken.
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