
 
 
-- Persbericht -- 
 
Mediahuis investeert in toekomst met keuze voor OmniPlayer 

 
Hilversum, april 2021 - Mediahuis België gaat OmniPlayer 3 Radio Automation 
Software inzetten bij haar zenders in Vlaanderen. Het internationale mediabedrijf 
gaat het radioproductie - en playout systeem binnenkort in gebruik nemen bij de 
commerciële radiostations NRJ, Nostalgie (Vlaanderen) en tien themakanalen.  
 
 ‘Doorslaggevend voor de keuze 
van OmniPlayer is de hoge 
tevredenheid van gebruikers in de 
radiomarkt en de duidelijke 
roadmap voor de toekomst. 
Bovendien biedt OmniPlayer extra 
mogelijkheden voor het 
geëditioneerd uitzenden’, legt 
Technical Manager Mediahuis, Luk 
De Groote, uit. ‘Stations NRJ en 
Nostalgie, met elk zes regionale 
edities, zullen met de functie 
‘Editionering’ gaan werken. 
Hiermee kunnen de zenders reclameblokken regionaal invullen en deze simultaan 
uitzenden: ideaal. We zijn ons al enige tijd bewust van de waarde van OmniPlayer: het is 
een stabiel en robuust systeem. Ook is de samenwerking met M&I Broadcast Services 
plezant: ze denken echt mee en leveren maatwerk.’ 
 
HTML5 Newsplayer 
Met de komst van deze nieuwste versie van OmniPlayer, kiest Mediahuis niet alleen voor 
een volledig nieuw radioproductie- en playout systeem, maar ook voor een stabiele 
investering in de toekomst, inclusief maatwerk. Een voorbeeld hiervan is de HTML5 
Newsplayer. Hiermee kunnen nieuwsberichten eenvoudig van het scherm worden 
gelezen en audio quotes gestart worden. Peter van Klei, commercieel directeur M&I 
Broadcast Services, is blij met de keuze van Mediahuis. ‘Mediahuis België is onze derde 
grote klant bij de zuiderburen en daar zijn wij erg tevreden over.’  
 
De implementatie van OmniPlayer 3 bij Mediahuis België is inmiddels in volle gang. Begin 
mei zullen eerst de verschillende themakanalen van het mediabedrijf overgaan op het 
nieuwe systeem, later dit jaar volgen radiostations NRJ en Nostalgie. 
 
Over Mediahuis 
Mediahuis is een van de leidende mediabedrijven in België, Nederland, Luxemburg en Ierland. Met 
meer dan 40 nationale en regionale nieuwsmerken, voorzien zij dagelijks ruim 10 miljoen 
geïnteresseerden van nieuws, via verschillende media, zowel online als offline.  
 
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 het OmniPlayer systeem om content, nieuws en muziek uit te zenden. De software wordt 
daarnaast onder andere gebruikt door grote Europese mediabedrijven zoals RTL, Radio Italia, NPO, 
DPG Media, Elemedia en Talpa Radio. 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie of bij vragen, bezoek https://omniplayer.com of neem contact op met Jeroen Kerkvliet: 
jeroen.kerkvliet@omniplayer.com 
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