----- Persbericht ---

RTL België kiest ‘Open Radio’ OmniPlayer 3 voor Radio Productie & Playout
Hilversum, 5 November 2020 - RTL België heeft gekozen voor OmniPlayer als nieuw broadcasting productie en
playout systeem. OmniPlayer 3, de nieuwste innovatie in radio broadcasting, zal geïmplementeerd worden bij
commerciële stations van RTL in België, te beginnen met Radio Contact en Bel RTL.
Volgens Frédéric Bochart, Director of Technology voor
RTL België, is innovatieve technologie essentieel om
contentproductie te vergroten en nieuwe luisteraars te
bereiken. “De manier waarop radio geproduceerd wordt,
is jaren niet veranderd. Terwijl de manier waarop
mensen naar radio luisteren wel aan verandering
onderhevig is: ‘cross-platform’ luisteren is tegenwoordig
heel normaal. Daarom zijn wij ook op zoek naar partners
die ons kunnen helpen onze toekomstvisie te
verwezenlijken. Met de sterke technologie en flexibiliteit
van OmniPlayer denken we zeker een partij gevonden
te hebben die ons hierbij kan helpen.”
Innovatief systeem
Met OmniPlayer 3 heeft RTL gekozen voor een
innovatief systeem dat klaar is voor de toekomst van
radio. Het sluit geheel aan bij de nieuwe werkwijze van
radiostations van de toekomst. Voor deze
implementatie werkt OmniPlayer samen met de systemen van Pluxbox (Media Agility Platform), Lawo en On-Hertz
(audio mixers en routing), Mobile Viewpoint (intelligent visual radio) en All4media Productions (projectmanagement).
De software van OmniPlayer zal het hart van het volledige radio productie en playout systeem worden, waarbij de
OmniPlayer API een grote rol zal spelen.
Peter van Klei, Director of Sales & Marketing OmniPlayer, is erg content met de samenwerking. “Wij zijn vereerd dat we
RTL Belgium onze nieuwste klant mogen noemen. Bij OmniPlayer ademen we radio. Het is echt onze passie. Deze
implementatie van OmniPlayer 3 is bijzonder, omdat dit systeem innovatief is en de mogelijkheden voor de toekomst
van radio maken laat zien. Zo is het nu ook mogelijk ‘thin clients’ te gebruiken, waarmee alle verschillende onderdelen
van de software vlekkeloos op elkaar aansluiten.’’
Media Technology System Manager RTL, Thierry Peters: “OmniPlayer zorgt voor een moderne versie van een robuuste
playout en maakt het tegelijkertijd mogelijk webapplicaties te koppelen, op afstand te produceren en audio mixers en
visual radio te besturen. De grootte, schaalbaarheid en flexibiliteit van het moederbedrijf van OmniPlayer, M&I
Broadcast Services, sluit geheel aan bij onze toekomstvisie van radioproductie.”
‘De rijke en voortdurend ontwikkelende technologie van OmniPlayer voldoet aan onze behoeften’
Ook betrokken bij het project is Alexis Vingerhoed, Information & Media Technology Project Coordination Manager RTL.
“Wij waren op zoek naar een robuuste en innovatieve oplossing die aansluit bij de wensen van onze gebruikers. M&I
dacht vanaf het begin met ons mee en hun denk- en werkwijze sloot geheel aan bij onze strategie, ambitie en
toekomstvisie. Vanuit een technisch perspectief, zijn er twee dingen die gelijk onze aandacht hadden. Onze RadioVision
kanalen zijn al tv-kanalen op zich en daarbij kunnen we dus niet onderdoen aan kwaliteit. Daarom waren wij ook
opzoek naar een radio playout systeem dat zowel audio, als video aan kon. Ook was het erg belangrijk dat het systeem
open was om te koppelen met andere systemen en het geheel op afstand bestuurd zou kunnen worden. De
OmniPlayer API zorgt hier allemaal voor. Wij kijken erg uit naar de eerste uitzending die we met het nieuwe systeem
zullen maken!”
De implementatie van de nieuwste versie van OmniPlayer bij RTL België zal deze winter starten. RTL verwacht in de
loop van 2021 live te gaan met het innovatieve ‘open & visual’ OmniPlayer systeem.
Over OmniPlayer
OmniPlayer, onderdeel van M&I Broadcast Services, is de grootste leverancier van radio automation software in
Nederland en daarbuiten. Vrijwel alle regionale en landelijke zenders in Nederland gebruiken OmniPlayer om content,
nieuws en muziek vlekkeloos uit te zenden. De software wordt onder andere gebruikt door grote Europese
mediabedrijven zoals RTL, Radio Italia, NPO, DPG Media, Elemedia en Talpa.
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