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Instalando o Player de Radio MP3 em seu Site 
 
Quando o seu plano é ativado você recebe um e-mail de ativação contendo os 
dados para que você possa realizar o seu streaming de áudio em MP3, este tipo 
de streaming não é compatível com os dispositivos móveis.  
 
No e-mail de ativação consta o link para que você possa baixar o software de 
transmissão, link do painel de controle onde você gerencia o AutoDJ, acompanha 
as estatísticas e consegue o código do player para que você possa instalar em 
seu site. 
 
Além disso, em seu e-mail contém links de tutoriais em vídeos explicando como 
instalar e configurar o software, e a utilizar o painel de controle. 
 
Devido a versão do painel de controle WHMSonic ter sido atualizada, o vídeo 
tutorial referente a instalação do player e gerenciamento do AutoDJ ficou 
desatualizado. 
 
Por isso criamos tutoriais com base na nova versão do painel. 
 
- O código do player de sua radio se encontra dentro do painel. Primeiramente 
acesse o painel e entre com o seu Usuário e Senha. 
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- Dentro do painel, no menu “Website Integrations”, clique em “Criar Flash 
Player”. 
 

 
 

- Em seguida você ira clicar em “Click Here To Download Player Files” para 
fazer o download do player e seus respectivos arquivos. 
 

 
 

- Feito o download do arquivo, você terá abrir o arquivo “index.html” com qualquer 
editor de webdesign, copiar o codigo do player, e inserir no html de seu site. 
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- Utilizamos o Dreamweaver para exibir o código do player. Com o código exibido 
basta copiar e colar no html de seu site. 
 

 
 

- Não basta apenas você inserir o código do player no site, você também tem que 
copiar os arquivos Swf e JS do player, que está entre os arquivos que foram 
baixados e colar no mesmo diretório de sua página. 
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- Após inserir o código em sua página html e colar os arquivos Swf e JS do player 
no mesmo diretório de sua página, o seu player estará instalado em seu site. 
 

 
 

Este tutorial foi desenvolvido com base em um plano de Streaming de Áudio em 
MP3. 


