Stavanger Studentradio er en av to ikke-kommersielle, politisk- og religionsuavhengige radiostasjoner i Rogaland. Stasjonen drives i
stor grad på frivillig basis og sender en time, alle hverdager, på noen av de mest populære lokalradio frekvensene i distriktet - FM
102.2 og 89.1.
Stavanger Studentradio har som mål å fremme lokal kultur i samarbeid med byens scener og aktører, samt aktiv promotering av lokale
artister gjennom spillelistene. Stavanger Studentradio er med i samarbeidet «Studentradioene i Norge».

Pressemelding
Stavanger Studentradio velger “DigaSystem” som produksjonsverktøy
Stavanger Studentradio har signert avtale med Soundware Norway og D.A.V.I.D GMBH om bruk av programvarepakken
«DigaSystem» i produksjon og avvikling av sendingene sine. Systemet vil bli satt i drift iløpet av mai og ansvarlig redaktør
Kent-Amar Eriksen er storfornøyd: «Vi ser innføringen av DigaSystem som et viktig steg i utviklingen av stasjonen og
samarbeidet med de andre studentradioene i Norge. Dette er et kraftig verktøy som også brukes av store aktører som
NRK, SR, YLE, BBC og en rekke større og mindre radiostasjoner rundt om i verden.»
DigaSystem er laget med tanke på å være stabilt, fleksibelt og moduloppbygd. Dette gjør at vedlikehold og videre
utbygging vil være enkelt. Støtte for flere databasesystemer som f.eks mySQL gjør at vi kan holde lisenskostnader nede
ved å bruke åpen kildekode og unixbaserte servere. DigaSystem støtter også de fleste lydkort «ut av boksen» og vi kan i
stor grad migrere eksisterende utstyr inn i systemet uten større endringer.

Det er med glede vi ser at DigaSystem er i stadig utvikling. Support og utviklingsavdelingen har tidligere vist seg å være
dyktige problemløsere som lar løsningene komme alle brukere av systemet til gode. Med 10 000 brukere fordelt på 400
mediebedrifter rundt om i verden som daglig bruker systemene fra D.A.V.I.D, føler vi at vi har valgt rette
samarbeidspartnere og produksjonssystem.
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Ståle Helleberg (Teknisk ansvarlig)
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