dk chart rules
TRACK LISTEN
Track listen er sammentalt af salg/forbrug af henholdsvis downloads og streams af enkelttrack titler. Som
nu kan bundles af samme titel (remixpakker) også tælles med, idet én download tæller med 1 uanset antal
tracks i pakken.
I modsætning til andre enkelttrack hitlister benyttes en omregningsfaktor mellem streams og downloads,
for at data kan tælles sammen. Faktoren benævnes Track Faktor og er udtryk for en streams aktuelle værdi
i markedet i forhold til en download.
Det er M&I Service som fastsætter omregningsfaktoren. Denne opdateres min. hvert kvartal eller efter
behov. Til brug for fastsættelse af faktoren, modtager M&I Service fra min. 4 forskellige selskaber hvert
kvartal følgende nøgletal:
o

Opnået gennemsnitlig salgspris per unit for et download (individuelt solgt)

o

Opnået gennemsnitlig salgspris per unit for en stream

Alle oplysninger behandles naturligvis yderst fortroligt og det oplyses ikke hvilke selskabers tal der er blevet
brugt, ligesom M&I Service har ret til at se bort fra et selskabs tal, såfremt de ikke vurderes valide.
Omregningsfaktoren er forholdet mellem værdien af én download og én stream.

Beregningsmodel:
Track har opnået X downloads og Y streams
Samlet Track Score = X + ( Y / Track Faktor)

Eksempel:
Track har opnået 688 downloads og 128.200 streams. Track Faktor sættes til 100.
Samlet Track Score = 688 + ( 128.200 / 100) = 1.970

M&I Service

www.miservice.dk

dk chart rules
ALBUM LISTEN
Album listen er sammentalt af henholdsvis fysiske og digitale albums salg samt af track streams omregnet
til Album Score efter følgende regler:
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Track Streams samles under den UPC kode som bliver rapporteret af dataleverandørerne i
deres daglige/ugentlige rapporter. Dette indebærer at streams foretaget fra en compilation
følger compilationen, mens streams fra et artistalbum af det samme track følger artist
albummet.
Remixes og andre versioner af et albumtrack, men som ikke streames fra albummets UPC kode,
tælles ikke med til albummet.
Det er det enkelte selskabs ansvar at orientere M&I Service om deres aktuelle udgivelser senest
i releaseugen. Dette er kun aktuelt såfremt selskabet ønsker at M&I Service skal tage højde for
releasedato i forbindelse med starttidspunkt for registrering.
I lighed med track listen fastsætter M&I Service en omregningsfaktor mellem værdien af én
track download og ét album download. Denne faktor benævnes Album Faktor.
Fra et album skal der være streamet minimum 6 forskellige tracks, for at streamdataen kan
benyttes.
Fra en EP (bestående af min. 4 forskellige tracks) skal alle tracks være streamet, for at
streamdataen kan benyttes.
M&I Service kan i samarbejde med branchen evt. fastsætte en øvre grænse for hvor meget det
mest streamede track på et album/EP kan bidrage med til den samlede album chart score. Pr.
dagsdato er denne grænse sat til 70%.
Under 100 streams af et track på en uge kan ikke med sikkerhed indgå i sammentællingen.

Beregningsmodel:
Først benyttes beregningsmodellen fra Track listen for alle relevante albumtracks grupperet på henholdsvis
UPC og ISRC kode. Dernæst kompenseres hvis nødvendigt for reglen om max‐grænse for det mest
streamede track på albummet hvorefter albummets samledes stream score findes og endelig divideres med
Album faktoren.
UPC har i alt opnået X streams for alle tracks streamet fra UPC‐koden
Samlet UPC Score = X / (Track Faktor * Album Faktor)
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ALBUM LISTEN (FORTSAT)
Eksempler:
Her følger to eksempler på omregningen af streams til album score. I eksempel 2 ses at det meste
streamede track får reduceret værdien af sine streams i henhold til reglen om max share af samlet antal
streams for alle tracks på albummet – i dette tilfælde er grænsen sat til max. 70%.
Track Faktor sættes til 100 og Album Faktor er 10.

Eksempel 1:
UPC har 12 tracks og disse har opnået 72.520 streams.
Ingen af de 12 tracks udgør over 70% af det samlede antal streams
UPC Album Score = 72.520 / (100*10) = 73 (afrundet)
Stream Album 2
Vild Smith
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Track
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Title
Gør Det Godt
Sort Vs. Hvid
På Det Shit Igen
Vild Idag syg Imorgen
WSB (Klar På Det)
De Bedste
Beep
Spotted
Shit Pige
Double Up
Heli
Penge

Artist
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith
Vild Smith

Streams
14.542
7.618
7.075
6.978
6.198
5.323
5.294
4.087
4.052
3.998
3.710
3645
72.520

Regel:
0,200524

Album Streams =>Trackpoints
14.542
145
7.618
76
7.075
71
6.978
70
6.198
62
5.323
53
5.294
53
4.087
41
4.052
41
3.998
40
3.710
37
3.645
36
Album Points:
73
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ALBUM LISTEN (FORTSAT)
Eksempel 2:
UPC har 15 tracks og disse har opnået 626.257 streams.
Da det mest streamede track står for over 70% af det samlede antal streams nedsættes værdien af dette
tracks bidrag til 70% (fra 504.110 til 438.380 som er 70% af 626.257). Det er her vigtigt at notere sig at de
70% er baseret på UPC’ens totale streams.
UPC Album Score = (626.257‐65.730) / (100*10) = 561 (afrundet)
Mest Streamede UPC
093624937548

Track
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Title

Artist

Wiggle (feat. Snoop Dogg)

Jason Derulo

Streams

Talk Dirty (feat. 2 Chainz)

Jason Derulo

34704

Trumpets

Jason Derulo

27310

Marry Me

Jason Derulo

10296

Vertigo (feat. Jordin Sparks)

Jason Derulo

7259

Kama Sutra (feat. Kid Ink)

Jason Derulo

6089

Zipper

Jason Derulo

5989

Bubblegum (feat. Tyga)

Jason Derulo

5850

Stupid Love

Jason Derulo

5242

Tattoo

Jason Derulo

4412

The Other Side

Jason Derulo

4183

Rest Of Our Life

Jason Derulo

3370

Fire (feat. Pitbull)

Jason Derulo

2901

With The Lights On

Jason Derulo

2460

Side FX (feat. The Game)

Jason Derulo

504110

2082

626257
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Regel:
0,804957

Album Streams =>Trackpoints
438.380
4.384
34.704
347
27.310
273
10.296
103
7.259
73
6.089
61
5.989
60
5.850
59
5.242
52
4.412
44
4.183
42
3.370
34
2.901
29
2.460
25
2.082
21
Album Points:
561
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dk certificering
TRACKS
Salg/forbrug af henholdsvis downloads og streams af enkelttrack titler sammentælles til brug for IFPI’s Guld
og Platin certificering af udgivelserne. Som nu kan bundles af samme titel (remixpakker) også tælles med,
idet én download tæller med 1 uanset antal tracks i pakken.
I lighed med Tracklisten benyttes en omregningsfaktor mellem streams og downloads, for at data kan
tælles sammen. Der benyttes den samme faktor som ved tracklisten dog med den forskel, at der her
regnes fra download til stream, altså den modsatte vej.
Beregningsmodel:
Samlet Certificeringsscore = (X * Track Faktor) + Y
Eksempel:
Track har opnået 688 downloads og 128.223 streams. Track Faktor sættes til 100.
Samlet Certificeringsscore = (688 * 100) + 128.223 = 197.023

ALBUMS
Den samlede score til brug for certificering af et Album er sammentalt af henholdsvis fysiske og digitale
albums salg samt af track streams omregnet til Album Score efter nøjagtig samme regler som for
Albumlisten beskrevet i dette dokument.

PROCEDURE
Albums og Tracks samlede scorer opdateres én gang ugentligt efter produktion af hitlisterne og M&I
Service sender derefter til IFPI en fortegnelse over udgivelser der kvalificerer til en certificering efter IFPI’s
til enhver tid gældende regler.
På www.miservice.dk kan IFPI’s medlemmer også selv checke de aktuelle niveauer, som deres udgivelser
har nået, ligesom det også er muligt selv at anmode IFPI om album certificering.
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HOT LISTEN
HOT listen er sammentalt af salg/forbrug af henholdsvis downloads og streams kombineret med Radio
Airplay af enkelttrack titler. Som nu kan bundles af samme titel (remixpakker) også tælles med, idet én
download tæller med 1 uanset antal tracks i pakken.
HOT Listen sammentælles som TRACK Listen, idet der tillægges Airplay Impact (lyttertals vægtede plays) fra
danske stationer som er med i det danske radiopanel.
I lighed med TRACK Listen benyttes der på HOT Listen én omregningsfaktor mellem downloads og streams
og én omregningsfaktor mellem downloads og airplay impact.
Omregningsfaktor mellem download og stream følger til enhver tid den for TRACK Listen.
Fastsættelsen af omregningsfaktor mellem download og airplay impact fastsættes som:
Airplay Faktor = Value per Download / Value per. Airplay Impact Point
For 2016 gælder
1 download = 5000 Airplay Impact Points (afrundet)

Eksempel:
Brandon Beal feat. Lukas Graham / Golden

Airplay Impact
Streams
Downloads

faktor

Score

15.510.000
873.051

5000

3.102

100

8.731

445

1

445

Titlen får dermed en samlet score på 12.278

pr. 18.3.2016
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