
 

 

-- Press Release -- 
 
DPG Media België breidt gebruik OmniPlayer Radio Software uit naar FM stations 
 
Hilversum, 17 November 2020 - DPG Media België is gestart met OmniPlayer bij radiostation QMusic. 
Het OmniPlayer productie- en playoutsysteem wordt al sinds juni 2019 gebruikt door verschillende 
online themakanalen en DAB+ zenders binnen DPG Media. Deze zomer kwam hier ‘alternatief’ station 
Willy bij, volgende maand zal zender Joe daar aan toegevoegd worden.  
 
Jonas Delnoy, tech lead Radio bij DPG Media, is 
blij met de komst van OmniPlayer bij QMusic: 
“De samenwerking met M&I Broadcast Services 
is goed verlopen, gedurende het hele proces. 
Ze kennen hun product door en door en 
nemen verantwoordelijkheid. De engineers van 
M&I voelen als een aanvulling op ons eigen 
team, de communicatie onderling is erg 
duidelijk en transparant. We kijken ernaar uit 
om in de toekomst nog betere radio te maken 
met behulp van OmniPlayer.” 
 
OmniPlayer is een product van M&I Broadcast 
Services. Het Nederlandse bedrijf is de nummer 
1 leverancier van radio broadcasting software in 
Nederland, met vrijwel alle regionale en 
landelijke zenders die het systeem gebruiken om radio te maken. De diensten van OmniPlayer breiden 
zich  Europees rap uit,  met verschillende nieuwe stations die dit jaar zijn aangesloten in Nederland, 
Zwitserland en België.  
 
Francis Hooijen, Sales Engineer bij M&I Broadcast Services, is erg blij met de keuze van DPG Media voor 
OmniPlayer. “Wij hebben de stations Willy en QMusic de afgelopen tijd al overgezet van Dalet Galaxy naar 
ons systeem. Het volgende station, Joe, gaat volgende maand ‘live’ met OmniPlayer. De samenwerking 
met DPG Media is vanaf het begin geweldig geweest, en de overgang naar het nieuwe systeem voor de 
dj’s letterlijk en figuurlijk zonder ruis. Met zowel DPG Media en RTL België als klant hebben we nu twee 
grote mediabedrijven die de OmniPlayer software gebruiken in België. Hopelijk volgen er in de nabije 
toekomst meer!” 
 
OmniPlayer wordt al gebruikt bij radiozender Willy en QMusic. Alle uitzendingen die je ‘on air’ hoort zijn 
gemaakt met het systeem. Deze ‘flawless radio’ is te beluisteren via de online streams van de stations: 
QMusic of Willy. Vanaf december zal ook alle content van Joe mede mogelijk gemaakt worden door 
OmniPlayer. 
 
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 
radio 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie of bij vragen, bezoek omniplayer.com  of neem direct contact met ons op via Jeroen 
Kerkvliet: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com  

QMusic DJ Maarten Vancoillie aan het werk met het 
nieuwe OmniPlayer systeem 
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