INTEGRAÇÃO INFOAUDIO E NEXTDIAL
1. Painel Ao Vivo
O objetivo desse painel é permitir o acompanhamento em tempo real da audiência da
emissora e mostra as seguintes informações:
- Data e hora que as informações foram atualizadas pela última vez;
- Tempo que o áudio que sai da emissora para o servidor de Streaming está ativo (quando há
uma queda esse valor é reiniciado);
- Lista de dispositivos, aplicativos e sites que os ouvintes estão utilizando para ouvir a
programação da emissora;
- Localização de cada um dos ouvintes (com precisão de cidade).
2. Relatório diário
O objetivo desse relatório é consolidar os dados e fornecer as principais análises tanto para o
Artístico, Comercial e Técnica:
2.1 Artístico
- Gráfico: responde qual audiência e alcance (ouvintes únicos), cada programa teve ao longo
do dia;
- Audiência: responde qual audiência total a emissora teve naquela data, sendo:
- Total: a quantidade total de acessos ao streaming da emissora;
- Válido: quantidade de acessos com padrão de comportamento de ouvintes real, ou seja,
desconsiderando a ConnectMix e qualquer outro programa de computador que monitora o
streaming e os acessos com duração total menor que 1 minuto;
- Pico: hora que houve a maior quantidade de acessos válidos naquela data;
- Horas de escuta total: somatória da quantidade de tempo de todos os acessos ao streaming
(incluindo a ConnectMix e qualquer outro programa de computador que monitora o
streaming);
- Horas de escuta válida: somatória da quantidade de tempo SOMENTE dos acessos
considerados válidos (ou seja, DESCONSIDERANDO a ConnectMix, etc);
- Tempo médio: quantidade de tempo que cada ouvinte escutou a programação naquela data;
- Alcance: responde quantos ouvintes únicos a emissora teve naquela data;
- Praças com maior alcance: as 5 principais praças que a emissora teve mais ouvintes únicos;
- Meios de maior alcance: os 5 principais dispositivos, aplicativos ou sites que teve mais
ouvintes únicos.

2.2 Comercial:
- Audiência: responde a quantidade máxima de entrega de mídia em um único dia;
- Alcance: responde o potencial de ouvintes impactados em um único dia;
- Praças com maior alcance: responde onde será cidade onde será entregue a mídia (e, aqui,
demostra a afinidade geográfica da audiência com o anunciante);
- Meios de maior alcance: responde em quais dispositivos, aplicativos e sites as mídias serão
entregues.
2.3 Técnica:
- Estabilidade: responde se a solução hardware, software e link para envio do áudio para o
servidor de streaming está estável ou não, sendo:
- Quedas: quantidade de vezes que o servidor de Streaming parou de receber o áudio da
emissora;
- Tempo: somatória do tempo que levou para o servidor de streaming voltar a receber o áudio
entre uma queda e outra.
3. Relatório mensal
O objetivo desse relatório é consolidar todos os acessos que a emissora teve ao longo do mês
e fornecer as principais análises para o Artístico, Comercial e Técnico:
- Gráfico: agrupa os dados por dia da semana e faixa horária para responder qual audiência
cada programa teve ao longo do mês.

A Nextdial possui uma tecnologia que analisa individualmente cada um dos acessos e identifica
padrões. Esses padrões são comparados com padrões de programas de computador e, cada
um dos acessos que possuem padrões de programas de computador são desconsiderados. Por
isso, a tecnologia da Nextdial fornece estimativa de ouvintes únicos e números de audiência
confiáveis.
Com a integração entre Nextdial e InfoAudio, clientes Informa podem ter acesso a todas essas
informações. A integração está disponível nas versões Express, Standard e Premium do
InfoAudio.
Mais informações sobre essa e outras novidades sobre a Informa e nossos softwares para
automação de rádio, entre em contato pelos telefones (18) 99648-4001 ou (17) 3354-2050 ou
pelo e-mail: comercial@informabr.com

