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Nossa História
A Rádio Floripa foi criada em 2007 como resultado da vontade pessoal de seu
criador, tudo começou dentro de uma universidade, como trabalho de conclusão de
curso resolvi criar minha própria radio online, estudante na área de Marketing e
Publicidade, desde lá então a rádio vem crescendo cada vez mais.
O que se iniciou como um hobby, em muito pouco tempo deu lugar a uma emissora
planejada, estruturada e pronta para atender aos anseios de uma gama de ouvintes
mais exigentes por “qualidade e bom gosto musical”.
Com o avanço tecnológico e a proliferação da internet por todo o mundo, ficou mais
viável criar uma Web Rádio (transmissão pela internet) com custos muito menores
que uma emissora convencional (transmissão por ondas de rádio) que exige um
grande investimento em equipamentos, antenas, torres.
Foi desta forma que a rádio Floripa vem trazendo muita musica boa e de qualidade
desde 2007, seu fundador “Hugo Fernando Gomes” já reconheceu que hoje somos
a primeira rádio online da região.

Nossas Soluções
Painel para Gerenciamento completo
Painel de streaming simples e com
todas as ferramentas que uma Web
Rádio profissional precisa.

Servidores de alta performance
Servidores de alta performance
Intel Xeon E31230 V2 3.30GHz,
32GB de memória, RAID, link 1Gbps.

Streaming com AAC+ HD
Tecnologia AAC+ HD é o futuro do streaming de áudio na Web. Com um bitrate de apenas
32kbps você consegue uma qualidade semelhante ao MP3 de 96kbps. Além de oferecer
sua transmissão para aqueles ouvintes que não contam com uma conexão veloz, você
ainda consegue obter uma qualidade diferenciada de áudio, já que a transmissão em
AAC+ HD tem otimizações no Bass(Baixo). Além disso não é necessário nenhum plugin
adicional para ouvir sua transmissão neste formato, qualquer player em Adobe® Flash™
atual é compatível com este formato de streaming.
Sistema de AutoDJ
AutoDj é uma ferramenta que permite manter seu streaming 24horas por dia em
funcionamento mesmo quando você não esteja no computador, toda essa estrutura nossa
empresa fornece e dá treinamento completo de uso.
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