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Obrigado por comprar nosso produto!

“Rádio BS – Site web rádio Responsivo Administrável”

Principais Características:










Design Responsivo.
Configuração do Player.
Programação.
Top 5.
Mural de Recado.
Locutores.
Gerenciamento de Notícias.
Pedido de Músicas.
Câmera do Estúdio.
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1 - Requisitos:
 O Scripts requer um servidor com base Apache com PHP 5 instalados (modo de
segurança off). Para verificar se o servidor é compatível, utilize no servidor a
ferramenta de teste encontrada aqui neste link:
https://www.brenosolutions.com/downloads/reqs.zip
 Descompacte o arquivo "reqs.zip" e faça o upload "reqs.php" ao seu servidor. Em
seguida acesse "www.seusite.com.br/reqs.php" para ver os resultados.

2 - Instalação:
 Você tem direito a suporte, Instalamos esse script gratuitamente em sua
hospedagem entre em contato pelo e-mail contato@brenosolutions.com se
preferir fazer instalação sozinho(a), siga os passos abaixo.
1º Enviar Arquivos:
Descompacte o arquivo zip e faça o upload de todos os arquivos que está na
pasta "Script PHP" para raiz do seu domínio principal ou subdomínio.
OBS: Não instale em subpasta. Exemplo: "www.seusite.com.br/meusite"
2º Painel Administrativo:
Acesse "www.seusite.com.br/admin" sem apas. Insira sua chave de licença que
foi fornecida e em seguida faça o login para administrar o seu site. A senha
padrão é "demo".
3º Notas:
Se você tiver problemas para salvar o conteúdo ou definições, verifique as
permissões na pasta de conteúdo e no arquivo config.php. Como regra geral, as
permissões devem ser definidas como 755 para pastas e 644 para arquivos.
4º Licenças Adicionais:
Se precisar instala este site em outros domínios ou subdomínios precisará
adquirir uma nova licença para cada domínio ou subdomínio.
https://www.brenosolutions.com/central/cart.php
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3 - Gerenciar Conteúdo:
 Dashboad:
Você poderá monitorar todo seu site.
Ver estatística do dia: visitante online, total de visitantes, visualização de páginas,
páginas vista, taxa de rejeição.
Ver estatística da semana.
Ver top Páginas.
Ver top referencia.
 Páginas:
Em páginas você poderá editar o conteúdo do site.
 Publicidade:
Aqui você irá gerenciar publicidade do seu site, vídeos, anunciantes, notícias, slide,
fotos e mais...
 Locutores:
Aqui você poderá cadastrar os locutores e escolher o locutor que está no ar e
ativar ou desativar pedido de músicas.
 Backup:
O recurso de backup é totalmente automático e opera silenciosamente em
segundo plano. Não há nada que você precisa para configurar ou instalar. Cada vez
que você usa o painel, ele verifica se um backup existe para este dia. Se não, um é
criado. O máximo de backup criado por dia é 1, e os cinco backups mais recentes
são armazenados na pasta "admin/data/backups".
 Configurações:
Aqui poderá configurar todas as configurações do seu site. Como o titulo, logo,
descrição, redes sociais, Perfil, doação, ouvinte do mês, mural de recado,
programação, top5, streaming...
 Ajuda:
Aqui você terá todas as informações sobre o software, atualizações e licença.

Suporte:
contato@brenosolutions.com
www.brenosolutions.com
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