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Gravação ao vivo com  01V96VCM 
via Dante MY16-AUD



1˚ Passo - Registrando o Produto
Visite o site www.audinate.com para registrar o produto. 

Acesse o menu :

 SUPPORT- Register Your Product - Dante-MY16-AUD. 

Você precisará registrar o produto para obter a licença.

2˚ Passo - Obter a Licença
Agora, você precisará obter a licença do software Dante Virtual Soundcard.

Acesse sua conta no site da Audinate e clique em MY ACCOUNT - My Pro-
ducts - View my products.
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3˚ Passo - Baixar os softwares Dante Virtual 
Soundcard e Dante Controller
Para realizar a gravação através da placa MY16-AUD, você precisará baixar 
estes dois softwares no site www.audinate.com.

 

Dante Virtual Soundcard                 Dante Controller

Após a instalação você deve digitar a licença anteriormente obtida no site para 
o software Dante Virtual Soundcard.Você receberá também um email infor-
mando esta licença.

O software Dante Controller não necessita de licença.

Importante: Você poderá realizar o cadastro e obter uma licença temporária  
(15 dias), não comprometendo assim a licença que acompanha a placa MY16-
AUD.

Na aba Licensing, dentro do software Dante Virtual Soundcard digite a licença.
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Importante: O Computador deverá 
estar conectado à internet.



No software Dante Virtual Soundcard verifique se a quantidade de canais está 
correta. Desligue o Driver e depois clique em Advanced. Escolha a quantidade 
de canais.

4˚ Passo - CRIANDO O ENDEREÇAMENTO
Você precisará agora utilizar o software Dante Controller para realizar o Patch 
de gravação e monitoração.

No software você encontra dois campos. Um é chamado [Dante Transmitters  ] 
(Transmite o áudio) e outro é chamado [Dante Receivers] (Recebe o áudio) 
como mostra a figura abaixo.

ENDEREÇANDO O SINAL DA 01V96 PARA O COMPUTADOR
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Ainda no software Dante Controller, acesse o menu [Device - Device View]. 

No campo [Select a Dante Device] selecione o seu computador. 

Feito isso no campo [Avaliable Channels] clique em Dante MY16, selecione to-
dos os canais pressionando a tecla Shift e arraste para a janela ao lado, [Re-
ceive Channels].

ENDEREÇANDO O SINAL DO COMPUTADOR PARA A 01V96

Agora, você precisa endereçar a volta  da gravação para poder assim ouvir o 
resultado da mesma. 

No campo [Select a Dante Device] selecione a placa Dante. 

Feito isso, no campo [Avaliable Channels] clique em computador,  selecione 
todos os canais pressionando a tecla Shift e arraste para a janela ao lado, [Re-
ceive Channels].
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5˚ Passo - CONFIGURANDO O CUBASE
Agora você precisará configurar o software de gravação. No Cubase acesse o 
menu [Device - Device Setup].

Em VST Audio System escolha a opção Dante Virtual Soundcard.
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Acesse o menu [Device - VST Connections]. Nas abas [Input] e [Output] esco-
lha o preset 16 x Mono.

Agora adicione os canais de gravação endereçando para cada canal as entra-
das e as saídas Dante.
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6˚ Passo - CONFIGURANDO A 01V96
Na 01V96 você enviará o sinal para a gravação via Direct Out. A volta da gra-
vação poderá ser enviada para o Layer de 17-32.

Para realizar este endereçamento você deve acessar o Menu PATCH - DI-
RECT OUT  e escolher o Slot como fonte de sinal (figura abaixo).

Para receber os canais  da volta da gravação na mesa, você deverá alterar o 
patch de entrada. Acesse o mesmo menu PATCH e escolha as entradas dos 
canais de 17 - 32 como SLOT (figura abaixo).

 Saídas (Direct Out)               Entradas ( SL-01 a SL-16)

Para mais informações acesse o site www.yamaha.com.br 
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Clique para alterar 
as entradas

e saídas de cada canal.


