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USUÁRIO
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Para saber mais, acesse nosso site www.up-tracks.com,

ou entre em contato pelo WhatsApp  (21)  99884 3569.

INTRODUÇÃO

O Up-Tracks não é somente um banco de trilhas, mas uma ferramenta completa de curadoria e 

gestão musical para projetos audiovisuais. As músicas possuem metadados 

cuidadosamente selecionados, permitindo maior agilidade, e até a possibilidade de 

automatizar o preenchimento dos "cue sheets". Além disso, é possível realizar buscas 

customizadas, conforme parâmetros técnicos ou artísticos definidos pelos usuários.

Isso sem falar do vasto acervo, com diversos estilos musicais, com destaque para os ritmos 

regionais brasileiros: funk, samba, axé, forró, pisadinha e tantos outros ritmos regionais 

brasileiros, o que não se encontra em outros bancos estrangeiros.

O principal diferencial do Up-Tracks é o atendimento personalizado, com suporte técnico 

permanente aos clientes. Existe a possibilidade de pedir a criação de novas músicas, 

sugestões de playlist, customização da mixagem de uma determinada música, por exemplo, 

aumentando ou diminuindo a duração, inserindo ou retirando instrumentos e elementos da 

mixagem, entre outros mais.

Foi com essa qualidade que o Up-Tracks conquistou projetos nas principais emissoras e 

produtoras audiovisuais de diversos países do mundo.
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URL de acesso: https://www.site.up-tracks.com/acesso-usuario

 - Insira seu login e senha

LOGIN

VERSÃO 3.0

As músicas possuem metadados, para maior agilidade e permite
o preenchimento automático de Cue Sheet.

Acesso pelo
botão usuário
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Profile

Neste menu, no canto superior direito, temos a opção Profile, onde o usuário pode preencher seus 

dados. Alguns desses dados poderão ser utilizados para o preenchimento automático de CUE SHEET. 

Nesta janela, também é possivel definir uma nova senha.

USER PROFILE
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Ferramenta de busca customizada, através de parâmetros técnicos
ou artísticos predeterminados pelos usuários.

Todas as músicas possuem metadados, o que facilita a busca avançada.

Os campos de busca avançada possuem as seguintes opções:
• Busca com todas as palavras digitadas
• Busca com a frase exata
• Busca com pelo menos uma das palavras
• Busca sem nenhuma das palavras.

Ferramenta de busca customizada, através de parâmetros técnicos
ou artísticos predeterminados pelos usuários.

Campo de busca

Botão para
busca avançada

Clear para
zerar a busca

Setas permitem
voltar a uma pesquisa
anterior

FERRAMENTAS DE BUSCA

BUSCA AVANÇADA
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Em “match” é possível somar ou não os campos 

para refinar os resultados.

No campo abaixo, é possível aplicar uma série de 

filtros como álbum, bpm, categoria, autor, 

duração e outros.

No campo de busca é possível também

salvar uma busca, com a ferramenta “save search 

query”.

As buscas salvas ficam disponíveis no canto 

direito da tela, abaixo de “playlists”

O botão cadeado permite a busca em cadeia. 

Onde você consegue fazer uma busca a partir 

dos resultados de sua busca anterior.

Após filtrar os resultados no primeiro campo, é 

possível refinar ainda mais sua busca 

escolhendo: “contém a palavra”, “não contém”, “é”, 

“não é”, “começa com”, “termina com”, “na lista”, 

“fora da lista”.

BUSCA AVANÇADA (cont.)
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Botão permite
escolher quais colunas
vão aparecer em sua
área de trabalho

Clicando no botão
home, você tem acesso
às playlists temáticas

Além das playlists
você tem acesso aos links do Up-Tracks
e aos últimos álbuns lançados.

ÁREA DE TRABALHO
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Últimos
lançamentos

Metadados da música
selecionada

Abertura
de projetos

Refinamento 
de buscas

A ferramenta refine mostra na lateral direita
da tela dados mais específicos sobre sua busca.

ÁREA DE TRABALHO
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Track selecionada em cinza claro
Botões
1. Play/Pause
2. Adicionar à playlist
3. Download do arquivo
4. Informações sobre a faixa

É possível fazer download em .wav, .mp3 ou .aif.
Além disso é possível incluir metadados no
download da track ou fazer download apenas
dos metadados.

Ao lado da waveform é possível também fazer
download da faixa ou de todo o álbum.
Além disso, a última ferramenta disponibiliza um
algorítimo que busca por músicas similares.

Abertura
de projetos

TRACK DE MÚSICAS

DOWNLOAD DA TRACK
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Botões da aba project
1. Vsync
2. Nova Playlist
3. Novo Cue Sheet
4. Nova Pasta
5. Deletar selecionado
6. Download selecionado
7. Playlist por e-mail

Com a playlist criada, basta clicar em + na 
faixa desejada para adicionar à playlist

Nas pastas é possível salvar playlists, buscas 
ou Cue Sheets.

Sua playlist é criada aqui
e, à esquerda, um pequeno
botão mostra uma série 
de opções.

1. Visualizar playlist
2. Copiar playlist
3. Criar uma página (hot site) para sua playlist.
     - Gera um link que pode ser compartilhado 
4. Exporta CSV (planilha)
5. Importa CSV
6. Download da playlist
7. Exportar PDF com todas informações da playlist
8. Visualizar histórico
9. Send item envia sua playlist por e-mail
10. Deletar playlist
11. Vsync  (sincronizar com video)
12. Click to lock - tranca impedindo alterar ou deletar 

PROJECT /PLAYLIST
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É possível editar a página criada, inserindo um novo nome e senha.
É possível também permitir o download e
criar um prazo para a página expirar.
Em fields é possível mostrar ou ocultar campos.

Com a ferramenta VSYNC você pode escolher um vídeo e fazer upload para que possa testar músicas
de sua playlist sincronizadas com o vídeo.

Sua playlist aparece à direita, é possível tocar junto com o vídeo e controlar o volume da música
e do vídeo individualmente.

É possível fazer upload de vários vídeos.

VSYNC
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Ao criar uma pasta, o botão ao lado da pasta abre o campo para
preenchimento dos dados gerais de Cue Sheet, com nome, descrição, endereço, etc.

Todos cue sheets que estiverem dentro da pasta serão preenchidos
automaticamente com esses dados.

No botão da nota musical você cria seu novo cue sheet

Em view cue sheet existe a opção
de importar o EDL. 
Importando o EDL, a cue sheet
é preenchida automaticamente.

O novo Cue Sheet aparece com esse simbolo de uma 
página com uma nota musical.
E você pode ser renomeado.

Com o Cue Sheet selecionado, ao cicar no botão + na 
track selecionada, ele é adicionado automaticamente
à sua cue sheet. Outra forma de fazer isso seria importar 
um .CSV

9. Deletar

2. Copiar playlist
1. Visualizar

6. Exportar PDF
7. Visualizar historico

11. Trancar lista.

Ao lado da Cue Sheet, temos também diversas opções 
para seu cuesheet como:

4. Importar CSV

8. Enviar

3. Criar hot site

5. Download

10. Vsync

CUE SHEET
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Nesta aba, as informações gerais já estão previamente preenchidas.
Na segunda aba, se encontram os campos para preencher as informações de produção.

Cue in Time e Cue out Time são os campos que devem ser preenchidos com o tempo (00:00:00:00)
em que a música foi utilizada. In para início e Out para o tempo final.

A Cue sheet pode ser exportada em formato Excel, CSV ou PDF.

O botão CUSTOM permite acionar a opção ASCAP/BMI (padrão americano) e permite escolher
em USAGE o tipo de utilização da música.

A ferramenta permite criar cue sheets inclusive para músicas que não são as do Up-Tracks.

CUE SHEET

Preenche
automaticamente
os campos
Cue In e Cue Out

Preenche
automaticamente
os campos
Cue In e Cue Out



 WhatsApp:  (21)  99884 3569

info@up-tracks.com

www.up-tracks.com
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