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Вашим учням 
є що сказати

Let’s 
Listen

RadioRadioSchoolSchool



“Цей інтуїтивний, вартий своїх 
грошей навчальний інструмент став 
однією з наших кращих інвестицій”
Пол Шанкс, головний вчитель
Гейвудська суспільна початкова школа
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School Radio

Про нас
School Radio - це британська компанія, що спеціалізується на 
постачанні та обслуговуванні професійних рішень для 
радіотрансляцій у школах, коледжах та університетах. 

Ÿ Ми пропонуємо різні комплекти School Radio для різних
вікових категорій, здібностей та бюджетів.

Ÿ Встановлення на місці та навчання як технічним, так і
креативним аспектам радіо. Це входить до більшості наших
комплектів.

Ÿ Доступ до преміум-ресурсів для створення цікавих програм,
що відповідають державним стандартам навчальних
програм.

Ÿ Додтаковий опціональний хостинг подкастів та стрімів
через програвач School Radio Player.(безкоштовна на рік в
усіх комплектах).

Ми можемо запропонувати додатково
Ÿ Встановлення динаміків (внутрішні та зовнішні)
Ÿ Додаткове тренування та обслуговування
Ÿ "Креативні" послуги (наприклад, створення мелодій або

сервіс завантаження музики).
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RadioRadioRadioSchoolSchoolSchool
Компанія Інтер Системс є офіцним представником  School Radio в Україні 

Команда School Radio має десятиріччя колективного досвіду у розробці, встановленні та підтримці 
інноваційних радіо-рішень, що забезпечують професійні інструменти у форматі, доступному для всіх, від 
дітей з початкових шкіл до студентів університетів. Але ми не просто техно-компанія! В нашій команді 
також є "живі" презентатори, які можуть проводити тренінги та надавати ресурси, щоб допомогти вам 
запустити та підтримувати вашу власну станцію шкільного радіо.  

School Radio є частиною родини компаній Broadcast Radio. 
Broadcast Radio постачає обладнання, програмне забезпечення та 
послуги комерційним та суспільним радіостанціям у Великобританії, 
Европі, Африці та на Близькому Сході. Д  о наших клієнтів належать такі 
бренди, як talkSPORT, Ministry of Sound та BBC. 

Наш відділ програмного забезпечення є найбільшою в країні програмною фірмою, що займається 
радіомовленням, і її флагманський програмний продукт (Myriad) використовують на понад 1000 
радіостанцій по всьому світу. Таке програмне забезпечення є у кожному з наших рішень School Radio.

Чим ми займаємось
Щодо School Radio, ми пишаємось своєю здатністю забезпезпечити все, від початкового встановлення 
до платформи трансляції та ресурсів, необхідних для створення та підтримки вашої станції.

Початкове налаштування та запуск

https://inter-systems.kiev.ua/



Переваги

Самовираження
School Radio пропонує вашим учням платформу для 

обговорення важливих для них питань у неконфліктному 
форматі. Чи це обговорення важливих питаннь, чи це 

улюблена музика, радіо надає учням голос в межах вашої 
школи.  

Підвищення грамотності
Комусь може здатись дивним згадка про грамотність в 

контексті радіо, але учні швидко розуміють, що їм треба 
писати сценарії та готувати передачі. Додайте також ток-
шоу, радіо-драми та інтерв'ю, і стає зрозуміло, наскільки 

важливою для радіо є писемна діяльність. 

Командна робота
Планування та проведення радіо-програм потребує 

значної командної роботи. Багато шкіл організовує свої 
радіостанції подібно до "справжніх", з призначенням ролей 

ведучих, інженерів та менеджерів. 

Інклюзивність
Станції шкільного радіо управляються вашими учнями, їх 

слухають ваші учні, і таким чином вони сприяють створенню 
інклюзивної атмосфери в школах. Наші системи достатньо 
прості для використанні всіма учнями, незалежно від віку та 

здібностей. 

Уявіть креативний, захоплюючий медіум, що дозволяє вашим учням виражати погляди, 
брати участь у жвавих дебатах та пізнавати власну креативність, і водночас розвивати 
свої навички говоріння та слухання, вибудовувати впевненість та піднімати рівень 
грамотності. 

Уявіть станцію шкільного радіо, яку створили та якою завідують ваші учні. Зі School 
Radio ваші учні зможуть досягти набагато більше. Вони також здобуть корисні в 
"реальному житті" навички, використовуючі інтрументи професійних радіо-ведучих. 

Ви тільки що уявили School Radio4



Впевненість
Більшості людей розмова з мікрофоном в закритій кімнаті 

здається набагато менш стресовою, ніж виступ перед 
камерою або на сцені. Це дозволяє учням виражати свої 
погляди та зміцнювати впевненість у собі у безпечному 

середовищі.  

Говоріння та слухання
Радіо - це говоріння та слухання. Ці навички є 

ключовими не лише радіо, а й для інших аспектів життя.  
Хороші ведучі мають вміти виражати свої думки та 

слухати інших. 

Професійні навички
Ваші учні будуть використовувати професійне програмне забезпечення, 
таке саме, як у більшості радіостанцій у Великобританії. Здобутий досвід 

та навички стануть основною для подальшого шляху у багатьох 
професіях, в тому числі радіомовленні.

Навчальна програма
Всі наші системи включають широкий діапазон планів 

уроків та матеріалів, розроблених для того, щоб допомогти 
вам досягти ключових цілей та обов'язкових вимог 

навчальної програми. Ми маємо понад 100 окремих 
областей, в яких можна використати радіо. 

Музичне шоу, репортаж, новини, дебати, радіо-драма: щоб це не було, School Radio 
надає надзвичайно доступний та захоплюючий медіум, який не лише підвищить 
самооцінку ведучих, а й допомагає покращити дружню атмосферу в межах школи. 

School Radio - це не лише весело, воно допомагає школам, коледжам та університетам 
підтримувати навчальні програми так, як вам навіть на спадало на думку. Що 
продемонструвати це, ми розбили загальну навчальну програму на декілька частин і 
пояснили в деталях,  як це можна застосувати у вашій школі. 
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Що ви можете?

Ось лише деяки ідеї застосування вашої станції 
шкільного радіо. 

Більшість таких програм підтримується нашими 
преміум-комплектами, що допоможуть створювати 
цікаві та захоплюючі передачі. 

School Radio також надає чудову платформу для 
представлення та показу роботи учнів. Якщо учень 
написав хороший вірш або твір, чому б не 
записати його (на станції або на власний пристрій) 
та не транслювати на вашому шкільному радіо!

Інтерв'юМузика

Ток-
шоу

Навчання

П'єси

Огляди

Заходи 
"наживо"

Новини

Цікаві
передачі

Історія
Наживо!

Дебати

Квізи

Місцеві
події

Книжки

Спорт
Мистецтво
Культура

Наука і
технології

Суспільні
події

Особисті
поради

 Коментарі
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Необхідні матеріали
Кожна система School Radio включає доступ до фантастичного асортименту преміум-
комплектів матеріалів, які надихатимуть ваших учнів і допоможуть вам розвивати 
контент, що не лише відтворює аспекти радіо, а й допомагає опановувати навчальну 
прогрму. 
Приклади преміум-матеріалів:
Ÿ Mystery On Spooky Hill -  набір для радіо-драми
Ÿ Bounty Island Books - передача про огляд книжок
Ÿ HistoryLive! -  передача про історичні події
Ÿ Good Radio Interviews -  як провести професійне інтерв'ю
Ÿ Planning A Show - математика та кругові діаграми!
Ÿ The Discussion Show -  дискусії є основою розмовного радіо.
Ÿ Побудуйте програвач за допомогою Raspberry Pi

Зайдіть на https://inter-systems.kiev.ua/ для повного переліку преміум-матеріалів. 
Кожен преміум-набір включає в себе перелік навичок та посилань на навчальну 
програму, приклади та системи, поради, вказівки та багато іншого.

Матеріали

Керівництво School Radio
Додатково до преміум-матеріалів кожен клієнт 
School Radio має доступ до керівництва School 
Radio, корисного 48-сторінкового посібника, що 
допоможе створювати власні радіо-передачі. 

До всіх нових студійних наборів входить 
надрукована копія цієї книги для вашої школи, і всі 
клієнти можуть отримати до неї доступ в форматі 
PDF на сайті https://inter-systems.kiev.ua/

Ви також можете придбати додаткові друковані 
копії.

https://inter-systems.kiev.ua/ 
today!

Навчальна програма
Ми визначили близько 100 пунктів в загальноосвітній 

навчальній програмі, які School Radio може 
допомогти вам досягти. Анотований документ можна 
заванжажити за адресою https://inter-systems.kiev.ua/!
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Як слухати?

На всіх платформах через School Radio Player

Завантаження подкастів для прослуховування

Динаміки у коридорах, залах тощо 

Інтерактивні дошки у кабінетах I

Будуйте власні пристрої (Raspberry Pi)

Онлайн-радіо, електронні вказівники

Жива трансляція на ПК, планшети, смартфони
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Що таке радіостудія?

https://inter-systems.kiev.ua/
Зображено: Standard SR4 In Orange

Аудіо-
обладнання
Додаткове 
обладнання: CD-
програвачі, рекордери 
та процесори. 

Мікрофони
Мікрофони ведучого 
та гостя дозволяють 
вам разом брати 
участь в шоу.

Пульт звукорежисера
Пульт є серцем радіостудії. Всі 
пісні, мелодії та мікрофони 
програються через пульт, і мікшери 
на пульті поєднують всі звуки 
разом. Підніміть мікшер каналу CD 
1, щоб транслювати в ефір те, що 
програється на CD-програвачі 1.

Динаміки та
навушки
Незамінні інструменти 
всіх діджеїв!

Система Myriad
Якщо пульт звукорежисера є серцем 
студії, то система Myriad system - це, 
безумовно, її мозок! Вся музика, 
мелодії, реклама та записи 
зберігаються у системі, і Myriad 
допомагає вам організовувати їх у 
програми та подавати їх як радіо-
передачі. Myriad також дозволяє вам 
записувати передачі і програвати їх 
пізніше. 

Клавітура
Myriad 
Керуйте всією 
радіостанцією за 
допомогою лише 
декількох кольорових 
кнопок.

Індиактор 
мікрофона
Попереджає про 
трансляцію наживо
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Вибір комплекту

Ми пропонуємо ексклюзивний асортимент студійних комплектів, розроблених для задоволення 
потреб у різних ситуаціях та за різних бюджетів. Незалежно від того, чи ви працюєте зі School 
Radio вперше, чи хочете створити курси профейсійного радіо-тренування, наша команда 
експертів з радістю допоможе вам обрати той комплект, що підходить вам найкраще. 

Ось декілька факторів, які варто врахувати при виборі.

Ÿ Портативна або нерухома - наявність простору для радіостанції є одним з найважливіших
аспектів. Якщо простору немає, портативний варіант може бути кращим рішенням.

Ÿ Бюджет - задється, це очевидно. У нас є комплекти різних цінових категорій, і ми впевнені, що
всі вони пропонують чудову якість за свої гроші, але краче заздалегідь визначити бюджет і
розглядати відповідні варіанти.

Ÿ Доступність - якщо ви хочете забезпечити максимум доступності для своєї станції, вам варто
розглянути комплект AR1, але в першу чергу думайте про те, хто буде користуватись нею і
наскільки це буде легко для них.

Ÿ Дизайн  - деякі з наших комплектів включають деякі сучасні меблі, доступні в різних кольорах.
Інші мають більш традиційний вигляд. Вирішіть, якою ви хочете бачити свою станцію.

Ÿ Кінцевий користувач - хоча ми намаємось зробити всі наші комлпекти простими в
користуванні, деякі з них більше підходять для новачків та зовсім юних ведучих, а інші
пропонують більш складні технічні можливості.

Ми з радістю обговоримо всі можливі варіанти і використаємо свій досвід, щоб допомогти вам 
обрати оптимальний для вас комплект School Radio.
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Комплект Starter

https://inter-systems.kiev.ua/

Комплект Starter - це наш початковий набір School 
Radio, до якого входять все обладнання, необхідне 
для запуску власної станції. До комплекту входять 
простий простий 6-канальний пульт, два мікрофони, 
дві пари навушників, міксерний екран 19", тач-скрін 22" 
так ПК. 
До комплекту також входять ліцензія на програмне 
забезпечення Myriad LT та ліцензія Myriad AutoPlay, що 
більш ніж достатньо для початку  радіомовлення. 

Комплект Starter є настільки простим, що ви можете 
встановити його самі, хоча ми й промонуємо 
встановлення та навчання за невелику додадкову 
плату.   

Склад комплекту
Ÿ D&R Webstation - 6-канальний пульт трансляцій
Ÿ Вбудований інтерфейс VoIP (Skype)
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad LT
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad AutoPlay
Ÿ ПК Mini Tower Playout
Ÿ 22" тач-скрін (для Myriad LT)
Ÿ 19" екран ( для вимірювань та індикаторів)
Ÿ 2 x мікрофони для гостей
Ÿ 2 x настільних підставок для мікрофонів
Ÿ 2 x навушників
Ÿ Стерео-динаміки
Ÿ Настільний світловий індикатор мікрофону.
Ÿ Технічна підтримка протягом 12 місяців
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Ideal for schools looking 
for a simple, low cost way 

to launch their School 
Radio station.

Перевірте наш веб-
сайт для актуальних 
комплектацій і цін!

Зображення лише для демонстрації, 
реальна комплектація може 
відрізнятись



Комплект Starter+

Набір Starter+  базується на нашому 
початковому комплекті, але його було 
осучаснено новітніми технологіями. Цей 
комплект було розроблено за принципом 
"нічого зайвого", в ньому зібрані ключові 
компоненти для забезпечення кращих 
рішень за доступною ціною.  

До комплекту входять пульт Webstation, що 
має вбудовану підтримку Skype та кнопки 
"обраного" для програвання аудіо в Myriad. 
Також до нього входить стильний 
бамбуковий стіл з тримачем для мікрофона. 

Комплект Starter+ також включає 3-
канальний ПК з тач-скріном 22" і 
завантаженими Myriad Playout LT  та Myriad 
AutoPlay, і цього буде достатньо для запуску 
власної станції шкільного радіо. 

Цей комплект включає встановлення та 
тренування без додаткової плати.

Склад комплекту

Ÿ D&R Webstation - 6-канальний пульт
трансляцій

Ÿ Вбудований інтерфейс VoIP (Skype)
Ÿ Вбудовані кнопки "обраного" (для Myriad)
Ÿ Готовий бамбуковий стіл (для пульта)
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad LT
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad AutoPlay
Ÿ ПК для програвання (4-канальна аудіо-карта)
Ÿ 22" тач-скрін (для Myriad)
Ÿ 19" екран (для вимірювань та індикаторів)
Ÿ 1 x мікрофон ведучого
Ÿ 1 x тримач для мікрофона
Ÿ 1 x мікрофон гостя
Ÿ 1 x настілька підставка для мікрофона
Ÿ 2 x навушники
Ÿ Стерео-динаміки
Ÿ Технічна підтримка протягом 12 місяців
Ÿ Стрімінг та School Radio Player (12 місяців)
Ÿ Встановлення та тренування (1 день)**
Ÿ Довічний доступ до матеріалів School Radio

** 1/2 дні встановлення та 1/2 дні тренування.  
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Повноцінна студія 
School Radio з а 
вигідною ціною. 

В комплекті 
встановлення на місці 

та тренування

Перевірте наш веб-
сайт для актуальних 

комплектацій і цінЗображення лише для 
демонстрації, реальна 
комплектація може відрізнятись.



SR2 - Портативний комплект 

https://inter-systems.kiev.ua/

SR2 пропонує по-справжньому портативну 
радіо-студію без компромісів в плані 
обладнання, що робить її ідеальною для 
навчальних закладів з декількома корпусами. 

Вс обладнання складається у включений до 
комплекту контейнер, а завдяки нашим 
панелям зібрати його знову можна дуже легко 
і швидко. 

SR2 включає повноцінне професійне 
програмне забезпечення та ПК з тач-скрін 
монітором 22".  

До комплекту також входять програми для 
конвертації аудіо та обладнання для 
динамічної оброки рівнів аудіо. 

Цей комплект включає встановлення та 
тренування без додаткової плати, а також 
доступ до матеріалів, два роки підписки  
School Radio Player та довічну підтриму.

Склад комплекту

Ÿ SRM - 9-канальний пульт трансляцій
Ÿ Вбудовані телефон* та інтерфейс VoIP (Skype)
Ÿ Портативний контейнер
Ÿ 3 x ліцензії Myriad Studio
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad AutoPlay
Ÿ Додаткове ПЗ (Autotrack, OCP тощо)
Ÿ Закріплений ПК для програвання (4-канальна

аудіо-карта)
Ÿ Клавіатура управління K500 Myriad
Ÿ 22" тач-скрін
Ÿ 2 x мікрофони ведучих
Ÿ 2 x тримачі для мікрофонів
Ÿ 2 x навушників та динаміків
Ÿ Інтегрований світловий ідикатор трансляції
Ÿ Професійна програма аудіо-кодування  (д ля

стрімінгу)
Ÿ Довічна технічна підтримка
Ÿ Стрімінг та School Radio Player (24 місяці)
Ÿ Встановлення та тренування (1 день)**
Ÿ Довічний доступ до матеріалів School Radio
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Портативна студія шкільного радіо ідеально підійде 
для шкіл за декількома корпусами або для групи шкіл

Перевірте наш веб-сайт для актуальних комплектацій

Зображення лише для демонстрації, реальна комплектація може відрізнятись.



SR3 - Мобільний комплект

SR3 - це наш науспішніший продукт для 
початкових шкіл. Це унікальне рішення 
пропонує зручність стаціонарної студії у 
поєднанні з портативністю. Вкатіть, ввімкніть 
- і ви готові до трансляції.

Також з метою безпеки все обладнання 
можна надійно закрити на час, коли ви його 
не використовуєте. 

SR3 включає повний набір професійного 
програмного забезпечення та закріплений 
ПК для програвання. Тач-скрін 22" 
вмонтовано в панель.  

До комплекту також входять програми для 
конвертації аудіо та обладнання для 
динамічної оброки рівнів аудіо. 

Цей комплект включає встановлення та 
тренування без додаткової плати, а також 
доступ до матеріалів, два роки підписки  
School Radio Player та довічну підтримку.    

Склад комплекту
Ÿ SRM - 9-канальний пульт трансляції
Ÿ Вбудовані телефон* та інтерфейс VoIP (Skype)
Ÿ Унікальне портативне студійне рішення SR3
Ÿ 3 x ліцензії Myriad Studio
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad AutoPlay
Ÿ Додаткове ПЗ (Autotrack, OCP тощо)
Ÿ Закріплений ПК (4-канальна аудіо-карта)
Ÿ Клавіатура управління K500 Myriad
Ÿ 22" тач-скрін
Ÿ 2 x мікрофони ведучих
Ÿ 2 x тримачі для мікрофонів
Ÿ 2 x навушників та динаміків
Ÿ Інтегрований світловий ідикатор трансляції
Ÿ Аудіо-компрессор/лімітер та великі панелі VU
Ÿ Професійна програма аудіо-кодування
Ÿ Довічна технічна підтримка
Ÿ Стрімінг та School Radio Player (24 місяці)
Ÿ Встановлення та тренування (1 день)**
Ÿ Довічний доступ до матеріалів School Radio

Доступні кольори:

*вимагає аналогової телефонної лінії
** 1/2 дні встановлення та 1/2 дні тренування.
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Ідеально підходить 
школам з обмеженим 

простором, або 
необхідністю пересування

Зображення лише для демонстрації, реальна комплектація може відрізнятись.

Перевірте наш веб-сайт для актуальних 
комплектацій і цін



SR4 -  Комплект для фіксації

Хочете більше?

Завітайте на 
inter-systems.kiev.ua/ 

https://inter-systems.kiev.ua/

SR4 є популярним рішенням для початкових 
та середніх шкіл, які хочуть розмітити 
постійну станцію шкільного радіо у 
відведеному для цього місці.

Меблі з SR4 були спроектовані так, щоб 
створити компактну, стильну та сучасну 
студію радіо, на якій можна робити будь-які 
передачі. 

SR4 включає повний набір професійного ПЗ 
та закріплений ПК для програвання з тач-
скрін монітором 22". 

До комплекту також входять програми для 
конвертації аудіо та обладнання для 
динамічної оброки рівнів аудіо. 

Цей комплект включає встановлення та 
тренування без додаткової плати, а також 
доступ до матеріалів, два роки підписки  
School Radio Player та довічну підтримку.    

Склад комплекту

Ÿ SRM - 9-канальний пульт трансляції
Ÿ Вбудовані телефон* та інтерфейс VoIP (Skype)
Ÿ Автономні фіксовані студійні меблі
Ÿ 3 x л іцензії Myriad Studio
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad AutoPlay
Ÿ Додаткове ПЗ (Autotrack, OCP тощо)
Ÿ Закріплений ПК для програвання (4-канальна

аудіо-карта)
Ÿ Клавіатура управління K500 Myriad
Ÿ 22" тач-скрін
Ÿ 1 x мікрофон ведучого і тримач
Ÿ 3 x мікрофонів гостів та підставок
Ÿ 4 x навушників та стерео-динаміків
Ÿ Інтегрований світловий ідикатор трансляції
Ÿ Аудіо-компрессор/лімітер та великі панелі VU
Ÿ Професійна програма аудіо-кодування  (для

стрімінгу)
Ÿ Довічна технічна підтримка
Ÿ Стрімінг та School Radio Player (24 місяці)
Ÿ Встановлення та тренування (1 день)**
Ÿ Довічний доступ до матеріалів School Radio
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Стильна станція шкільного радіо для закладів з 
високими цілями.

Зображення лише для 
демонстрації, реальна 
комплектація може відрізнятись.

Доступні кольори:



AR1 - Пакет доступності 
AR1 ʙʫʣʦ ʨʦʟʨʦʙʣʝʥʦ ʟʘ ʩʧʽʚʧʨʘʮʽ ʟʽ ʩʧʝʮʽʘʣʽʟʦʚʘʥʠʤʠ ʰʢʦʣʘʤʠʾ, ʱʦʙ ʟʘʙʝʟʧʝʯʠʪʠ ʜʦʩʪʫʧ ʜʦ 
School Radio ʜʣʷ ʚʝʜʫʯʠʭ ʟ ʨʽʟʥʠʤʠ ʚʠʤʦʛʘʤʠ. Висоту стола та пульта можна підлаштовувати під 
користувачів візками. Тач-скрін та клавіатура  відповідають вимагам крітеріїв задоволення 
особливих потреб в сфері освіти.  

AR1 включає повний набір професійного ПЗ та ПК для програвання з багатоканальною звуковою 
картою.   Цей комплект включає встановлення та тренування без додаткової плати, а також 
доступ до матеріалів, два роки підписки  School Radio Player та довічну підтриму.
Склад комплекту

Ÿ SRM - 9-канальний пульт трансляції
Ÿ Вбудовані телефон* та інтерфейс VoIP
Ÿ Унікальне рішення для доступної студії AR1
Ÿ 3 x ліцензії Myriad Studio
Ÿ Ліцензія програми 1 x Myriad AutoPlay
Ÿ Додаткове ПЗ (Autotrack, OCP тощо)
Ÿ Закріплений ПК для програвання (4-

канальна аудіо-карта)
Ÿ Клавіатура управління K500 Myriad
Ÿ 22" тач-скрін
Ÿ 2 x мікрофони ведучих
Ÿ 2 x тримачі для мікрофонів
Ÿ 2 x навушників та динаміків
Ÿ Настільний індикатор трансляції

Ÿ

Ÿ

Аудіо-компрессор/лімітер та великі панелі VU
Професійна програма аудіо-кодування

Ÿ Довічна технічна підтримка
Ÿ Стрімінг та School Radio Player (24 місяці)
Встановлення та тренування (1 день)**
Ÿ Довічний доступ до матеріалів School Radio
Ÿ Стіл з ручним налаштуванням висоти
Ÿ Стіл для пульту з налаштуванням нахилу

(від горизонтального до 75 градусів)
Ÿ Тач-скрін з налаштуванням тримача
Ÿ Спрощена клавіатура K500 Myriad
Ÿ Спеціальний зовшнішній 2-канальний USB-інтерфейс (на стандартних входах)
Ÿ Спеціальний режим ‘Switch & Scan’ у  Myriad (для управління однією дією)

*вимагає аналогової телефонної лінії
** 1/2 дні встановлення та 1/2 дні тренування.
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Available Colours:

Перевірте наш веб-
сайт для актуальних 

комплектацій і цін

Потребуєте чогось більшого?

RadioUniversity

Ми також пропонуємо широкий асортимент більших студій та цифрових 
рішень для вищої освіти та професійного радіомовлення. Для більшої 
інформації завітайте на:

 

Зображення лише для 
демонстрації, реальна 
комплектація може відрізнятись.



Що таке Myriad? 

Myriad це система для радіо-програвання та 
автоматизації номер 1  у Великобританії. Myriad 
використовується радіо-студіями в різних сферах: 
суспільній, комерційній, медицинській, освітній та 
інших. Тому система з вашого комплекту 
шкільного радіо буде мати ту саму технологію, що 
й решта радіо-індустрії. 

Ключові особливості:

£ Індуїтивний дотиаковий інтерфейс ‘drag n
drop’.

£ Потужний, професійний функціонал.
£ Плануйте та будуйте свої програми та

розклад живих трансляцій.
£ Створюйте передачі "наживо" або в записі.
£ Імпортуйте вашу музику та аудіо-бібліотеки.
£ Використовується на сотнях станцій різних

масштабів, зокрема Ministry of Sound і
talkSPORT.

Myriad LT
Myriad LT забезпечує основний функціонал для 
запису або презентації програм.  Myriad LT 
постачається зі студіями Starter та Starter+

Myriad Studio
Myriad Studio - це повний набір програм для 
вашої станції шкільного радіо, що повністю 
співпадає з професіоналами. Myriad Studio 
включає наступне ПЗ:

Ÿ 3 x Myriad Playout  (можна встановити і
запустити на трьох ПК)

Ÿ AutoTrack - система створення розкладу музики
Ÿ Advert Manager - розклад реклами
Ÿ OCP - мета-дані та соціологічні дані

Myriad Studio входить до всіх комплектів, окрім 
Starter т а Starter+ packages (д ив. Myriad LT)

Myriad AutoPlayer
AutoPlayer використовується для створення черги 
програвання записів або плейлістів відповідно до 
розкладу. Чудово підходить для призначення 
програвання передачі на шкільну перерву.  
AutoPlayer входить до всіх комплектів.

Playout

M riad 5 

https://inter-systems.kiev.ua/

“Myriad - це 
найпростіша 

система, якою я 
користувався”. 

Марк Гудьйер, 
Wise Buddah
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School Radio Player

Програвач School Radio Player робить запуск вашої станції School Radio 
таким же простим, як зав'язування шнурків! Зайдіть на свою сторінку 
користувача, введіть назву станції, опис, додайте логотип, і ваш School 
Radio Player готовий до надання доступу до вашого мовлення на 
багатьох пристроях та браузерах.

Ÿ Доступ до станції.
Ÿ Персональне налаштування School Radio Player.
Ÿ Підтримка до 300 одночасних слухачів зі швидкістю 64kbps*.
Ÿ Підтримка Internet Explorer, Safari, Chrome та Firefox.
Ÿ Підтримка різних пристроїв, в тому числі ПК, планшети, смартфони.
Ÿ Завантаження до 15 розмовних подкастів  (макс. 30 х вилин на

програму при 64kbps).
Ÿ Керуйте подкастами через портал School Radio Player.
Ÿ Слухачі можуть завантажувати все напряму через ваш School Radio

Player.

School Radio Player є безкоштовним мінімум на 12 місяців в кожному 
комплекті School Radio (в деяких на 24 місяці).

The School 
RadioPlayer

Підписка на музичний сервіс
Ми раді запропонувати нашим користувачам School Radio унікальний сервіс завантаження 
музики 'The Music Vault', що надає доступ до 25 ретельно обраних доріжок кожен місяць за 
невелику плату щомісяця. 

Наша команда уважно обирає пісні, в тому числі перевіряє, чи підходять вони наймолодшим 
слухачам. Потім ми додаємо всі додаткові дані та юридичну інформацію, та надаємо доступ до 
треків у високій якості формату WAV, і вони готові до імпорту у вашу програму Myriad.

Ÿ

Ÿ

Завантажуйте 25 затверджених та
відредагованих музичних доріжок щомісяця**
Всі треки включають юридичну інформацію та
технічну інформацію.

Ÿ Всі доріжки підходять для школи.
Ÿ Включає останні хіти та класику.
Ÿ Завантажте ваш місячний набір та

встановлюйте напряму у Myriad
Ÿ Завантажені доріжки залишаються у

вас
Ÿ Без мінімального терміну контракту

Потрібна початкова 
бібліотека?
 Якщо ви бажаєте придбати вашу студію 
School Radio з доступом до 250 ретельно 
підібраних доріжок, або хочете додати 250 
доріжок до вашої бібліотеки, ми раді 
запропонувати нашим користувачам опцію 
Starter Library.

*Вам все одно доведеться отримати необхідні ліцензії для транслювання. Для детальної
інформації дивіться наш веб-сайт.
**Завантажену музику можна використовувати лише на вашій радіостанції. 19
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Інші важливі аспекти 

Радіо-обладнання суттєво відрізняється від обладнання для запису звуку і тому в більшості 
випадків ваш звуковий пульт з музичної кімнати або театру не підійте для радіо. Але дещо ви 
можете використати. iPad та інші планшети є чудовими портативними рекордерами, і 
встановлення ПЗ для аудіо-редагування (наприклад, Audacity) на ПК дозволить вам 
створювати контент для вашої радіостанції по всій школі. 

Авторські права.
Треба приділяти увагу ліцензуванню використання музики для 
трансляції 

Системи динаміків
Якщо ваша школа вже обладнана динаміками по школі, ми 
швидше за все зможемо підключити станцію School Radio до 
вже існуючої системи. В іншому випадку ми можемо встановити 
нові динамики у ключових приміщенях, наприклад, їдальні та на 
спортивному майданчику. 

Звукоізоляція
Ізолювати кімнату у шумній школі, не витративши багато 
грошей, може бути доволі важнко, тому всі наші комплекти 
включають мікрофони "близької області", які менше 
підхоплюють фоновий шум. При виборі кімнати для радіостудії 
звертайте увагу на приміщення з цегляними стінами, низькою 
стелею та малою кількістю вікон. Ми також можемо надати 
звукоізоляційні пакети..

Використовуйте те, що у вас вже є

https://inter-systems.kiev.ua/20



Відгуки клієнтів

“Учні отримали можливість 
демонструвати свою творчість 
своїм друзям та батькам, які 
підключались до трансляції з 
всієї країни і навіть з-за 
кордону. Безперервні щоденні 
трансляції викликали шалений 
ажіотаж, у них були інтерв'ю, 
гумор, жива музика та новини”. 
Тім Кокер, директор 
виконавчих мистецтв, 
Бредфілдський коледж та 
Бредфілдський фестиваль.

“Д іти, наймолодші з яких 
навчаються у 3-му класі, 
теперь планують та 
транслюють програми через 
нашу систему School Radio”. 
Мартін Коулмен, NPL 
Rocking Radio, 
Брайдлінгтонська 
початкова школа

“Наш клуб шкільного радіо мав 
неабиякий успіх. Деякі учні 
змогли по-справжньому 
розкритись і розквітнути”. Пол 
Келлі, навчальний асистен, , 
Ерітська школа (Кент)

“Р адіостанція справді 
допомогла учням відчути 
аудиторію та розвивати 
навички слухання і говоріння”. 
Голова кафедри англійської 
- Меофамська школа
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Приклади застосування

https://inter-systems.kiev.ua/

Коледж вимагає фіксованої традиційної студії School Radio, яка дозволяє 
студентам працювати в команді та створювати трансляції. Компанія School Radio 
забезпечила чудове рішення у вигляді студії Classic 4 School Radio, яка має 
більш традиційний підхід до студійних меблів та дизайну, але з новітніми 
технологіями, професійними пультами та звуковим обладнанням, встановленним 
в обмеженому фізичному просторі. 

Якими були наші завдання:
l Запропонувати професійне ПЗ для радіо ( Myriad Playout, що

використовується професійними радіостанціями, наприклад, TeamRock та
talkSPORT), яке б дозволило EMC Radio створювати професійні трансляції та
передачі, відповідні до стандартів мовлення комерційних радіостанцій.

l Надати можливість створювати та записувати власні програми та оголошення
і транслювати їх для інших студентів, батьків та родичів.

l Надати просту у використанні професійну радіо-систему та програмне
забезпечення, яким учні та студенти могли б користуватись з мінімальним
тренуванням.

l Забезпечити систему програвання для популярної та традиційної музики,
програм та важливих для коледжа новин, з ліцензією на стрімінг у корпусі то
назовні для батьків та родин, щоб їх можна було слухати будь-де на будь-
якому пристрої.

l Надати можливість транслювання інтерв'ю та новини в реальному часі на MC
Radio.

l Забезпечити коледж повною підтримкою та тренуванням командою School
Radio, якщо вони матимуть будь-які технічні проблеми, і надати ранній доступ
до School Radio Player, матеріалів, ідей передач та оновлення ПЗ.

Вчителі та учні помітили:

Ÿ Розвиток впевненості у
собі.

Ÿ Підвищення грамотності.
Ÿ Формування зв'язку між

учнями різного віку.
Ÿ Надання учням голосу.
Ÿ Покрайщення тайм-

менеджменту.
Ÿ Підвищення

відповідальності учніх за
свою роботу.

Приклад: старша школа та коледж Ерл Мортімер

На початку 2010 року за 22 мільони фунтів стерлінгів було побудовано нові старшу школу та коледж Ерл Мортімер 
у Гартфордширі, які стали  успішним та динамічним спеціалізованим спортивним коледжем. Частиною їхнього 
прагнення до успіху стало бажання створити креативну медіа-платформу, яка б дозволила батькам та родинам 
святкувати та демонструвати успіхи та досягнення учнів. Ідея шкільного радіо швидка стала найбільш ефективним 
сопособом здійснення цієї мрії. "Ми віримо, що тісна співпраця з батьками дозволить нашим учням стати кращими. 
Ми цінуємо кожну особистість та підтримуємо рівність можливостей. Ми цінуємо навчання і ми вважаємо, що 
навчатись має бути цікаво."

EMC Radio набирало оберти останні п'ять років і зараз створює якісні освітні 
трансляції. Однією з багатьох цінних передач була спеціальна серія міні-
програм, що допомагали перейти з 6 до 7 класу більш гладко. Учні 8-11 класів 
ділились власними спогадами, давали поради у неконфліктній атмосфері 
шкільного радіо.

Команди ведучих з 7-13 класів щоденно транслюють інтерв'ю, тележурнали та 
чудову музику. Зайдіть на earlmortimer.org.uk, щоб послухати їхню останню 
творчість. 

“EMC Radio залишається успішним і після 5 років. Використовувати комплект 
все ще дуже приємно, і радіостанція є справді популярною серед учнів”.
Джуліан Варам, асистент директора, старша школа та коледж Ерл 
Мортімер (Гартфордшир)   
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Приклад застосування: 
Странтонська початкова школа
Странтонська початкова школа - це початкова школа на 350 учнів у серці Хартпулу. 
Оцінена як "незрівнянна" останньою перевіркою OFSTED, Странтон  є визнаною 
школою національної підтримки і є спонсорською академією в межах странтонського 
академічного трасту. 

Странтонська початкова школа  вирішила підійти креативно до представлення студії 
School Radio школі, батькам, родичам та спільноті, зробивши онлайнову цілодобову 
суспільну радіостанцію. Stranton F.M. керується дітьми з початкової школи Странтон та 
родинами зі Странтонського центру, з онлайн-трансляцією аудіо та мобільним 
додатком для портативного прослуховування. Метою такого підходу було відзначення 
досягнень їхньої школи, висвітлення новин та обговорення важливих питань школи та 
спільноти. Команда School Radio забезпечила систему шкільного радіо, необхідну для 
успішної суспільної радіостанції, яка  була запущена цього року. 

Ми намагались задовольнити такі потреби:
l Запропонувати професійне ПЗ для радіо, яке б дозволило Stranton F.M. створювати професійні

трансляції та передачі, відповідні до стандартів мовлення комерційних радіостанцій.
l Надати можливість створювати та записувати власні мелодії та повідомлення да трансляції у школі, для

батьків та спільноти, і можливість транслювати програми суспільного радіо цілодобово.
l Надати просту у використанні професійну радіо-систему та програмне забезпечення для програвання

музики, передач та новин з лінцезією на транслювання по школі у класних кімнатах, спортивних
майданчиках, та для батьків та родичів будь -де і на будь-яких пристроях.

l Дозволити транслювати на шкільному радіо інтерв'ю та об'яви в реальному часі.
l Забезпечити школу повною підтримкою та тренуванням командою School Radio, якщо вони матимуть

будь-які технічні проблеми, і надати ранній доступ до School Radio Player, матеріалів, ідей передач та
оновлення ПЗ.

Stranton F.M запусталась цього року і змогла зацікавити батьків, родичів, місцеву спільну та пресу завдяти 
особливому святковому запуску.

До контенту входять:

ü 60-секундніе наукові програми
ü Останні новини.
ü Несподівані історії (написані дітьми

короткі оповідання).
ü "Можна поговорити" (імпровізації

дітей).
ü Слово дня (чи це іменник,

прикметник, дієслово?).
ü Stranton FM Sport з останніми

новинами місцевих спортивних
команд.

ü Суспільна рекламна перерва.
ü Передачі з місцевості.
ü Математичний квіз та домашня

робота по радіо.
ü Історичні та драматичні постанови.

Вчителі та учні помітили:
l Енергію та ентузіазм, які учні стали вкладали у станцію

шкільного радіо, його позитивний вплив на школу та спільноту.
l Шкільне радіо допомагає учням провляти себе та одночасно

опановувати загальну шкільну програму.
l Заохочення батьків та родичів до більш тісного спілкування та

розуміння навчання своїх дітей.
l Забезпечення можливості для широкої спільноти стати ближче

один до одного через створення контенту для радіо.
l Інші вчителі також змогли скористатись суспільною станцією

School Radio.

Stranton F.M. також транслює погоду, оголошення, новини та програми зі 
спільнот, що не розмовляють англійською. 

Завійтайте на сайт www.strantonschool.co.uk для посилання на Stranton 
F.M., щоб послухати в реальному часі роботу дітей.
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“Я дуже пишався, коли моя мама почула мене по радіо” 
учень 8-го класу - Меофанська школа

“Ми є набільшим постачальником 
шкільного радіо в Україні”

inter-systems.kiev.ua

Домовтесь про безкоштовну 
консультацію вже сьогодні

 02002,  Україна, м. Київ, м. Лівобережна, вул. Євгена Сверстюка 19, 
офіс  830

Тел.: (044) 5173587, (044) 3317658, 0 800 211 544 (безкоштовно)
E-mail: office@inter-systems.com.ua




