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Opis 

Płatne webinary to funkcja, która pozwala na stworzenie płatnego wydarzenia. Płatne webinary działają za 
pomocą tokenów wydarzenia, które są kupowane przez uczestników na takiej samej zasadzie jak płatne 
wejściówki. Kiedy uczestnik zakupi taką wejściówkę otrzymuje specjalny token w postaci kodu, który wpisuje 
przed wejściem do pokoju, gdzie odbywa się wydarzenie. Aby dowiedzieć się więcej o (multi)tokenach 
wydarzeń, kliknij tutaj.  

Najczęściej zadawane pytania 

1. Metody tworzenia płatnych webinarów  

a. Czy muszę używać jakichkolwiek integracji, aby płatne pokoje działały? 

Tak, będzie potrzebna konfiguracja integracji ze Stripe lub Braintree, aby podłączyć bramkę 

płatności. Nie jest potrzebne żadne zewnętrzne oprogramowanie, całą integrację można wykonać 

w swoim koncie. 

b. Czy mogę ustawić płatne bilety na webinary evergreen? 

Obecnie płatny webinar jest dostępny tylko w przypadku wydarzeń na żywo i stałych pokoi. 

c. Nie mogę znaleźć funkcji płatnych webinarów — dlaczego? 

Dostęp do płatnych webinariów można uzyskać z zakładki „Płatności”, którą można znaleźć w 

menu profilu. Jeśli masz darmowe konto, funkcja płatnych webinarów nie będzie dla Ciebie 

dostępna, ponieważ nie możesz podać informacji rozliczeniowych, które są niezbędne do 

aktywacji tej funkcji. Jeśli jesteś częścią starego systemu rozliczeniowego LiveWebinar, nie 

będziesz mieć również dostępu do obecnego systemu rozliczeniowego, który daje Ci dostęp do 

funkcji Płatne Webinary. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz uaktualnić swoje konto do 

obecnego systemu rozliczeniowego. 

2. Korzystanie z biletów 

a. Jak sprawdzić, czy dany użytkownik zapłacił za swój bilet? 

Możesz to sprawdzić, przechodząc do zakładki „Płatności” w menu profilu i otwierając zakładkę 

„Płatne webinary”. Poniżej sekcji „Integracja bramki płatności” zobaczysz listę biletów, które 

zostały zakupione na Twoje wydarzenie. 

b. Jak mogę zapewnić, że wydarzenie będzie dostępne tylko dla użytkowników, którzy zapłacili 

za bilet? 

Uczestnicy mogą dołączyć do wydarzenia tylko po wpisaniu kodu, który otrzymają po zakupie 

biletu. Jeśli nie kupili biletu przed wydarzeniem, mogą go kupić pod linkiem do wydarzenia. Kliknij 

tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

https://www.livewebinar.com/manuals
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c. Czy użytkownicy muszą mieć konto LiveWebinar, aby zapłacić i dołączyć do wydarzenia? 

Nie, użytkownicy nie muszą posiadać konta LiveWebinar, aby realizować płatności i uzyskiwać 

dostęp do wydarzeń. 

 

3. Płatności 

a. Jak mogę otrzymać pieniądze zarobione na płatnych webinariach? 

Dochód, który zarobisz ze swoich wydarzeń, zostanie przesłany bezpośrednio na konto połączone 

z wybraną przez Ciebie bramką płatniczą. Środki zostaną zmniejszone o 10% za prowizję, którą 

LiveWebinar pobiera za każdy zakupiony bilet. 

b. Chcę zmienić dostawcę, którego używam dla mojej bramki płatności, jak mogę to zrobić? 

Możesz zmienić dostawcę, przechodząc do menu swojego profilu, klikając „Rozliczenia”, a 

następnie otwierając zakładkę „Płatne seminaria internetowe”. Zobaczysz wybraną bramkę 

płatności i możesz ją usunąć i podłączyć inną. 

c. Jaka jest minimalna liczba biletów, które można udostępnić na wydarzenie? 

Nie ma minimalnej liczby biletów, które możesz stworzyć (jeśli będą płatne), jednak możesz mieć 

maksymalnie 300 biletów na jedno wydarzenie. Minimalny koszt pojedynczego biletu to 1 USD, a 

maksymalna 500 USD lub równowartość w innych walutach. 

d. Czy mogę zintegrować swój system generowania faktur z LiveWebinar? 

Nie, w tej chwili integracja własnego kreatora faktur nie jest obsługiwana, ale faktury za 

sprzedane bilety są dostępne na Twoim koncie, w sekcji „Transakcje” w zakładce „Rozliczenia”. 

4. Zwroty środków i anulowane transakcje 

a. Moje wydarzenie zostało odwołane, ale uczestniy już za nie zapłacili. Jak mogę zapewnić, 

że każdy otrzyma zwrot pieniędzy? 

W Twoim najlepszym interesie jest, aby nie dokonywać masowych zwrotów za opłacone bilety i, 

jeśli to możliwe, nie odwoływać płatnych wydarzeń. Prowizja zapłacona LiveWebinar nie podlega 

zwrotowi, wszelkie zwroty muszą zostać przetworzone przez gospodarza wydarzenia w systemie 

płatności, który podłączył do swojego konta. 

b. Chciałbym unieważnić token; jak mogę to zrobić? 

Istnieje możliwość unieważnienia tokena na stronie „Tokeny wydarzenia na koncie”. Możesz 

unieważnić token, korzystając z opcji „Wygaśnięcie”. Powoduje to, że wybrane wygasają, ale 

możesz je przywrócić. Więcej informacji znajdziesz w tej części instrukcji. 
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Aktywacja funkcjonalności płatnych webinarów 

1. Aby uzyskać dostęp do funkcji Płatnych Webinariów, musisz posiadać płatne konto. Jeśli obecnie 
posiadasz darmowe konto i chcesz dowiedzieć się, jak zaktualizować je do płatnego, kliknij tutaj. W 
przeciwnym razie otwórz menu profilu i wybierz "Rozliczenie". 

 

2. Będąc w „Rozliczenie”, otwórz zakładkę „Paid Webinars”. 

 

3. Tutaj zostaniesz poproszony o podłączenie bramki płatności – LiveWebinar obsługuje płatności Stripe 
i Braintree. Podłącz preferowany system płatności, w naszym przykładzie wykorzystaliśmy Stripe jako 
naszą bramkę. 
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4. Teraz, gdy Twój system płatności jest podłączony, możesz rozpocząć organizację wydarzeń! Aby 
rozpocząć, możesz utworzyć stały pokój, który będzie chroniony przez płatne bilety, lub możesz 
utworzyć płatne bilety, które zostaną zastosowane do wybranych wydarzeń. 
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Jak skonfigurować płatny webinar  

1. Aby rozpocząć konfigurowanie płatnego pokoju, kliknij menu swojego profilu i wybierz „Tokeny 
wydarzeń”. 

UWAGA: Musisz mieć już utworzone wydarzenie, do którego przypiszesz tokeny. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się, jak zorganizować wydarzenie, kliknij tutaj. 

 

2.  W menu tokenów wydarzenia kliknij „Utwórz”, aby utworzyć nowy token. 

 

3.  Spowoduje to przejście do strony „Utwórz token wydarzenia”. Aby móc tworzyć płatne tokeny, 
upewnij się, że opcja „Płatne tokeny” jest włączona. 



Płatne webinary 

 

 
 LiveWebinar.com |  8 

 

Na tym ekranie będziesz mieć kilka opcji do wyboru, są one opisane tutaj: 

1. Nazwa – nadaj swojemu tokenowi nazwę. 

2. Liczba tokenów – wybierz liczbę tokenów, które będą dostępne dla Twojego wydarzenia. W 
przypadku tworzenia płatnych tokenów będą one generowane automatycznie za każdym 
razem, gdy ktoś je kupi. 

3. Wydarzenia – wybierz wydarzenia, do których chcesz mieć dołączone tokeny, możesz 
wybrać więcej niż jedno wydarzenie, a pokoje stałe mogą również mieć płatne tokeny. 

4. Opcje – co najważniejsze, upewnij się, że masz włączoną opcję „Płatne tokeny”. W tej sekcji 
możesz również wybrać walutę, którą uczestnicy będą płacić, cenę za token i datę ważności 
(jeśli tak zdecydujesz). 

5. Utwórz – kliknij tutaj, aby utworzyć swój token. 

4. Jeśli wrócisz do ekranu „Tokeny wydarzenia na koncie”, zobaczysz wszystkie swoje wcześniej 
utworzone tokeny. 
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Po kliknięciu ikony koła zębatego zobaczysz cztery opcje: 

1. Edytuj – wprowadź zmiany w tokenach wydarzenia, 

2. Pobierz – ta opcja pozwala pobrać informacje o wybranych płatnych tokenach w pliku .CSV. 

3. Tokeny – klikając tutaj możesz zobaczyć wszystkie dostępne tokeny na wydarzenie, a w razie 
potrzeby możesz wygenerować więcej. 

4. Usuń – usuń wybrany token. 

W zakładce „Tokeny” możesz zobaczyć listę tokenów, które wygenerowałeś dla danego tokena zdarzenia 
konta. 
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Oto, co możesz zobaczyć w tym oknie: 

1. Szukaj – wyszukaj token po nazwie. 

2. Przywróć – jeśli zmieniłeś zdanie co do wygaśnięcia tokena, przywracasz go. 

3. Unieważnij – spraw, aby token wygasł przed czasem. 

4. Usuń – usuń token. 

  

1 

2 

3 4 
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Kupowanie tokenów jako uczestnik 

Gdy uczestnicy uzyskają dostęp do wydarzenia, które wymaga płatnych tokenów, zobaczą poniższy ekran. 
Jeśli mają już kod tokena, mogą wpisać go w pierwszym polu i kliknąć „Enter”, aby uzyskać dostęp do 
wydarzenia. Jeśli nie, muszą kliknąć „Kup token”. 

 

Po otwarciu ekranu „Buy token” uczestnicy zostaną przeniesieni do ekranu, który wymaga wprowadzenia 
informacji o płatności. 

 

Po wypełnieniu swoich danych, muszą zaakceptować warunki uczestnictwa w wydarzeniu i kliknąć przycisk 
„Buy token”. Po przetworzeniu płatności otrzymają kod tokena w wiadomości e-mail, jak na poniższym 
zrzucie ekranu. Kod tokena jest następnie używany przez uczestnika, aby uzyskać dostęp do wydarzenia 
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Gdzie uzyskać dostęp do płatnych transakcji webinarowych 

Zakupy biletów możesz sprawdzić w zakładce „Płatne webinary”. Tutaj znajdziesz listę wszystkich swoich 
transakcji, w tym prowizję zapłaconą na LiveWebinar. 

 

Pełną historię salda konta można znaleźć na karcie Płatności. Ta historia salda pokazuje nie tylko miesięczną, 
cykliczną płatność za abonament, ale także prowizję tokenów płaconą na LiveWebinar. Prowizja jest 
automatycznie odejmowana od salda Twojego konta. 
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Faktury za zakupione bilety będą dostępne w zakładce „Transakcje”. 


