Kedves leendő 42NET partner!
A rádiózással már nagyon régen a 90-es évek közepén megismerkedtem, de az utóbbi bő
egy évtizedet 2012-es visszatérésemig reklámügynökségi oldalon, ott is kreatív vezetőként
töltöttem, így ha hangzatos mondatokat írnék a 42NET-ről, úgy tűnne, mintha reklámoznám
őket. Ezért inkább csak röviden elmesélem elmúlt néhány hónapom történetét.
Néhány hónappal ezelőtt felkérést kaptam lakóhelyem megújulni készülő rádiójától, hogy
vállaljam el a programigazgatói feladatot. Mivel kis rádió vagyunk, kis létszámmal, ez az
átlagosnál összetettebb feladatkörrel jár, így a tulajdonos olyan embert keresett, aki ismeri a
rádiózást is, a reklám piacot is, és kreatív oldalon is bizonyított.
Tetszett a feladat és igent mondtam, majd elkezdtük megírni a listát, hogy a nagyjából 15
éve változatlan háttérrel működő rádióban mit kéne cserélni, frissíteni. A listán az első között
szerepelt a régi, mára már igencsak elavult szoftver cseréje. Elkezdtük tehát keresni az ideális
megoldást: egyszerű, megfizethető és jó szoftvert kerestünk.
Két szálon indultam el a kereséssel. Google, illetve telefonon végigszondáztam az egykori
rádiós kollégákat, ki milyen rendszereken dolgozott, dolgozik, mik a tapasztalatok és mit
ajánlanak. Minden út Rómába vezet, tartja a mondás, ami az én esetemben úgy módosult, hogy
minden út a 42NET-hez vezet. Aki már dolgozott vele, ajánlotta. Aki még nem dolgozott vele,
attól azt hallottam, hogy ha ő választhatna, bizony ezt választaná, mert csak jót hallott róla.
Ráadásul a Google keresés találataiból is a 42NET volt a szimpátia bajnok.
Az előzetes érdeklődést az első randi jelentette, amikor élesben nézhettük meg, mit is tud
a rendszer. Bár az első alkalommal nem szoktam könnyen adni magam, de összenéztem a
kollégákkal és tudtuk, hogy eldőlt a kérdés.
Az első randit tehát a házasság követte, és 2012 április 1-je óta már élesben használjuk a
rendszert. A néhány napos éles használat után pedig máris elmondhatom, hogy ha engem hív
egy ismerős, az én korábbi kérdésemhez hasonlóval, én is a 42NET-et fogom ajánlani.
Ajánlani fogom, mert a kollégák nagyon gyorsan átálltak a használatára, mert mindent tud, amit
egy kis létszámmal dolgozó rádió elvárhat egy ilyen rendszertől, és azt is látjuk, hogy sokkal
bonyolultabb, nagyobb létszámú rádiók kiszolgálására is tökéletesen alkalmas.

A Playeráttekinthető, nagyon rövid idő alatt megszokható, és az abszolút kezdők is gyorsan
megtanulják. Ráadásul több gépen is futtatható a rendszer, így akár másik stúdióban előre is
dolgozhatnak a következő kollégák, hiszen a rendszer ugyanolyan jól használható élő adáshoz,
mint csúsztatott élőhöz, vagy “konzervezéshez”.
A zenei szerkesztéshez, zenék, szignálok és egyéb hanganyagok rendszerezéséhez,
feltöltéséhez használt rendszerelemek is könnyen megtanulhatók, a rendszer sajátos
megoldásainak megismerése után gyorsan és könnyen kezelhető. Többféle formátumot is
kezel, így akár vegyes anyagokkal is tökéletesen működik. Mindegy például, hogy egy kapott
reklámanyag mp2, mp3, wav formátumban érkezik, nem kell konvertálgatni, szinte pillanatok
alatt adásba szerkeszthető.
Ha pedig már a reklámoknál tartunk, lássuk a Commercials névre hallgató részét a

rendszernek. Ezt a részt a reklámos múlt miatt különösen kritikus szemmel kezdtem el
használni, de nem találtam benne kivetnivalót. A kampányok rögzítése és menedzselése
egyszerű, érthető, a szövegtervezettől, az elfogadott szövegen át a gyártási lap elkészítéséig.
A sugárzási terv, akár már a szövegírás előtt elkészíthető, így azt akár már a szöveggel együtt
elfogadtathatjuk az ügyféllel, és a későbbiekben már csak a hanganyagot kell hozzárendelni.
Ráadásul, ha szeretnénk, akkor a rendszer a számlázást is megoldja. Ha tréfásan akarnék
fogalmazni, azt is mondhatnám, hogy ha CRM egysége is lenne a rendszernek, feleségül is
venném. De nem mondok ilyet, mert megismerve a 42NET csapatát, félő, hogy rövid időn belül
ezt is megoldanák...
Ha pedig már a csapatnál tartunk. A szoftver kiválasztásnál ez is fontos szempont volt, mert azt
mondtuk, hogy ha csak a fele igaz annak, amit róluk mondtak, már az is tökéletes lesz nekünk.
Azóta már tudjuk, hogy nem csak fele volt igaz. Alaposan próbára tettük segítő készségüket, de
a lehető legrövidebb idő alatt igyekeztek megoldani problémáinkat, türelmesen elmagyarázták,
ha valamit nem értettünk, nem tudtunk beállítani.
Egy szó, mint száz. A magam és kollégáim tapasztalata és véleménye alapján a 42NET
rendszert mindenkinek ajánlom, aki rádiózással foglalkozik.
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