
Movidos pela música 



Conceito 

Música 

Smartphone Interatividade 

O SimpleSound é um sistema multiroom de gestão da música ambiente que utiliza a rede de 

dados para transmitir as músicas do SimpleSound Server para os diversos equipamentos de 

som através dos módulos SimpleSound Zone. A interface com os usuários é realizada via 

smartphones e tablets garantindo flexibilidade e interatividade. 



Público-alvo 

Pessoa física ou jurídica que tenha ou planeja ter 

som ambiente 

Residências Lojas 

Lanchas e Iates Boates 

Academias 

DJs Condomínios 

Bares e Restaurantes 



Características 

Gestão das Músicas de Toda a Família 

 

 
O SimpleSound permite o cadastro das músicas MP3 de toda a 

família no servidor SimpleSound e a organização das mesmas por 

playlists, pastas, artistas e gêneros. 



Características 

Controle via navegador de internet 

Permite o controle da música ambiente por diversos dispositivos 

(smartphone, tablet, pc, notebook) via navegador de internet, sem a 

necessidade de instalar aplicativos. 



Características 

Multicanal 

Permite o controle de volume e músicas de 

forma independente em cada ambiente. 



Características 

Integração com Rádios-Web 

O SimpleSound já incorpora dezenas de opções de 

rádios-web nacionais e internacionais. 

Busca Automática de Capas 

Normalização Automática de Músicas 

O SimpleSound também busca automaticamente, na 

internet, capas para as músicas em MP3 inseridas 

pelos usuários. 

A função de Normalização do SimpleSound, ajusta o 

volume das músicas inseridas pelos usuários, evitando 

desconforto sonoro. 



Características 

Possui 03 Modos de Funcionamento por Ambiente: 

Modo Player 

Usuário cria e gerencia as playlists que serão 

reproduzidas nos ambientes, a partir das músicas 

cadastradas no sistema. 

Modo Jukebox 

Modo Airplay 

Os convidados podem interagir com o SimpleSound, 

escolhendo a próxima música a tocar, dentre as 

disponibilizadas no sistema. 

Permite que o usuário envie conteúdo de áudio 

diretamente de seu smartphone para o sistema via Wi-Fi. 



Modo Player 

O usuário com login e senha pode preparar a listagem de música, dar play, 

stop, passar para a próxima música, mudar ordem de reprodução, 

controlar volume, inserir rádio-web, etc. Ou seja, nesse modo o usuário 

tem controle total da música no ambiente. 

Modos de Funcionamento 



Modo Jukebox 

Usuários convidados, conectados à rede, poderão interagir com o 

SimpleSound, escolhendo as próximas músicas que irão tocar de 

forma dinâmica e democrática. À medida que os pedidos são feitos, 

uma lista de músicas é formada e reproduzida na ordem de chegada. 

Modos de Funcionamento 



Modos de Funcionamento 

Modo Jukebox 

Função anti-monopólio: um usuário não pode 

pedir outra música até que a sua toque; 

 

Função anti-repetição de músicas: evita que 

uma mesma música seja repetida várias vezes 

em um determinado período; 

 

Ideal para bares, restaurantes, academias e 

festas em residências onde os usuários podem 

interagir sem controle total do sistema. 

 



Modo AirPlay 

Através da função AirPlay, o usuário pode enviar músicas 

armazenadas em seu smartphone para serem reproduzidas 

diretamente em um ambiente conectado ao SimpleSound. Esta 

função é compatível com dispositivos que possuam a função Airplay 

(Apple e  Android com aplicativo específico).  

Modos de Funcionamento 



Arquitetura 
SimpleSound Server 

   - Armazena as Músicas MP3; 

   - Controla os SS Zones + 01 zona 

     de áudio local; 

   - Envia Streaming de áudio 

     para os SS Zones. Smartphones / Tablets 
   - Acessam o SS Server via navegador 

     de internet; 

   - Escolhem as músicas armazenadas 

     no SS Server para tocar em cada 

     ambiente; 

   - Também pode enviar músicas 

     diretamente aos ambientes via 

     Airplay. 

SimpleSound Zone 

   - Controla 01 zona de áudio; 

   - Recebe e reproduz o Streaming 

     de áudio enviado do SS Server. 

Sonorização Ambiente 

   - O Sistema SimpleSound aproveita 

      a sonorização ambiente já existente; 

   - O sinal analógico de alta impedância 

     do SS Server ou SS Zones deve ser 

     conectado à entrada ÁUDIO IN do 

     amplificador. 

Roteador 



Composição do Sistema 

O Sistema é composto por 01 SS Server + SS Zones 

SimpleSound Server 32 
Capacidade de armazenamento de 32GB (aprox. 3.500 músicas em MP3 de alta qualidade), 

Wi-Fi, Ethernet, controle de até 03 ambientes (01 local + 02 SimpleSound Zones) 

SimpleSound Server 64 
Capacidade de armazenamento de 64GB (aprox. 7.500 músicas em MP3 de alta qualidade), 

Wi-Fi, Ethernet, controle de até 03 ambientes (01 local + 02 SimpleSound Zones) 

SimpleSound Server 500 
Capacidade de armazenamento de 500GB (aprox. 50.000 músicas em MP3 de alta 

qualidade), Wi-Fi, Ethernet, controle de até 07 ambientes (01 local + 06 SimpleSound Zones) 

SimpleSound Zone 
Saída de áudio de alta impedância para 01 ambiente, compatível com SimpleSound Servers 



Caixa de som bluetooth 

Caixa de som acoplável com 

Smartphone 

Receiver integrado  com AirPlay 

Media Boxes  e TV Streamings 

Comparativo com Outras Soluções 



SimpleSound 

Permite o controle simultâneo 
de diversos ambientes 

(multiroom) 

Modo Jukebox 

Armazenamento amplo: HD do 
SimpleSound Server 

Acesso por qualquer 
smartphone, tablet, etc. 

Música não para! 

Envio da música diretamente do 
smartphone via Wi-Fi         

(Modo Airplay) 

Outros 

Permite o controle de um único 
ambiente por vez 

Não possui modo Jukebox 

Armazenamento limitado à  
memória do smartphone 

Restrito ao smartphone / tablet 
que se conectou ao 

equipamento 

Música para quando celular toca 

Envio da música diretamente do 
smartphone via Bluetooth ou 

Wi-Fi 

Comparativo com Outras Soluções 



Fábrica 

Revenda 

Cliente 

Logística 

Integradores especializados em Home 

Theater, Som e Automação. 

Pessoas Físicas ou Jurídicas. 

O SimpleSound é um produto 

QualiHouse. 



Movidos pela música 

Rua Francisco da Cunha, 87, Boa Viagem 

Recife – PE   CEP: 51.020-050 

Fone: (81) 3204-6236 

qualihouse@qualihouse.com.br 

www.simplesound.com.br 
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