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Opis funkcjonalności 
Podzielone pokoje to funkcjonalność platformy LiveWebinar, która pozwala na pogrupowanie 
uczestników spotkania i przydzielenie ich do specjalnie stworzonych pokoi. Umożliwia to 
przeprowadzenie dyskusji w mniejszych zespołach, na przykład podczas szkolenia, lekcji 
zdalnej czy pracy zespołowej. 

O podziale uczestników decyduje host wydarzenia lub osoba, która otrzymała uprawnienia 
prezentera przed rozpoczęciem wydarzenia i zalogowała się do pokoju przez specjalny link. 
Uczestników można przydzielić do podpokoju ręcznie lub skorzystać z funkcji przydzielenia 
losowego. 

Host oraz Prezenter, który został mianowany przed rozpoczęciem wydarzenia, mogą 
swobodnie poruszać się po podzielonych pokojach i moderować prowadzone w nich dyskusje. 
Z kolei uczestnicy przydzieleni do jednego podpokoju mogą go zmienić wyłącznie wtedy, gdy 
zdecyduje o tym host.  

Kiedy warto skorzystać z podzielonych pokoi? 
Nasi użytkownicy korzystają z podzielonych pokoi w sytuacjach, gdy dany projekt lub pomysły 
muszą zostać omówione w kilku grupach równolegle.  
 
Oto kilka przykładów użycia tej funkcjonalności: 
 

• Jeśli prowadzisz lekcję, podziel uczniów tak, aby każdy zespół pracował samodzielnie 
nad powierzonym zadaniem.  

• Prowadząc spotkanie firmowe, podziel pracowników na interdyscyplinarne zespoły, 
prosząc ich o burzę mózgów lub współpracę przy nowym projekcie. 

• Gdy organizujesz konferencję biznesową, wykorzystaj podzielone pokoje do sesji 
networkingowej dla uczestników wydarzenia. 

• Jeżeli prowadzisz rekrutację zdalną, wykorzystaj podzielone pokoje jako część procesu 
rekrutacyjnego sprawdzającą umiejętność pracy zespołowej kandydatów. 

 

Podzielone pokoje - najczęściej zadawane pytania  
W jakim pakiecie dostępna jest funkcjonalność podzielonych pokoi? 

Podzielone pokoje są dostępne jako funkcjonalność pakietu CUSTOM. Mogą też zostać 
dokupione jako dodatek do innych pakietów.  

W panelu dodatkowych funkcjonalności i rozszerzeń możesz zdecydować się także na zakup 
większej liczby podzielonych pokoi. W ramach pakietu możesz samodzielnie zdecydować o ile 
zwiększyć liczbę pokoi, a gdy nie znajdziesz satysfakcjonującej oferty - wystarczy, że 
skontaktujesz się w tej sprawie z działem support (support@livewebinar.com). 
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Czy podzielone pokoje korzystają z równoległych sesji? 

Nie, podzielone pokoje są częścią wydarzenia, a nie samodzielnym wydarzeniem. Dlatego nie 
wykorzystują limitu równoległych sesji. 

Kto może poruszać się między podzielonymi pokojami? 

Zarówno Host, jak i Prezenter, który otrzymał swoje uprawnienia przed rozpoczęciem 
wydarzenia (dzięki linkowi z zaproszeniem od hosta), mogą swobodnie poruszać się między 
podzielonymi pokojami. 

Istnieje również drugi typ Prezentera. Host może mianować kogoś Prezenterem i nadać mu 
uprawnienia wyłącznie w obrębie danego podzielonego pokoju. Nie może także poruszać się 
swobodnie między pozostałymi podzielonymi pokojami. 

Ile podzielonych pokoi mogę prowadzić jednocześnie? 

Liczba podzielonych pokoi dostępnych podczas wydarzenia jest ograniczona przez limit 
określony przez pakiet użytkownika lub zakupione rozszerzenie. Pamiętaj o możliwości 
dokupienia dodatkowych podzielonych pokoi w panelu dodatków i rozszerzeń. 

Czy można nagrywać przebieg pracy w podzielonych pokojach? 

Tak, podzielone pokoje umożliwiają nagrywanie spotkań. Aby to zrobić, prezenter lub host 
znajdujący się w podzielonym pokoju musi kliknąć przycisk „Nagrywaj”, aby rozpocząć 
nagrywanie. Nagranie zostanie zapisane na koncie hosta w bibliotece plików w sekcji 
„Recordings”. 

Pamiętaj, że aby nagrać przebieg sesji we wszystkich podzielonych pokojach, należy w każdym 
z osobna rozpocząć proces nagrywania.  

Ilu maksymalnie uczestników może jednocześnie korzystać z podzielonych pokoi? 

Jedynym ograniczeniem w tej sytuacji jest liczba uczestników wydarzenia określona przez 
wybrany przez użytkownika pakiet. 

Czy mogę zmienić szablon podzielonego pokoju? 

Tak, możliwa jest zmiana szablonu przed startem sesji lub w jej trakcie. Tak jak w przypadku 
innych wydarzeń możesz skorzystać z szablonu interfejsu webinaru lub szablonu interfejsu 
spotkania. Możesz także zmienić widok i tryb samego pokoju. 
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Jak korzystać z podzielonych pokoi? 

 

Oto ekran zarządzania funkcjonalnością podzielonych pokoi. Składa się z następujących 
elementów: 

1. Szukaj – dzięki tej opcji możesz z listy uczestników wyszukać konkretną osobę wpisując 
jej imię i nazwisko. 

2. Lista uczestników - lista osób, które są uczestnikami twojego wydarzenia. 
3. Strzałka w prawo – służy do przydzielenia wybranego użytkownika do danego pokoju.  
4. Strzałka w lewo – pozwala anulować wcześniejszą decyzję o przypisaniu do pokoju i z 

powrotem dodać uczestnika do głównej listy użytkowników.  
5. Lista podzielonych pokoi – lista wszystkich podzielonych pokoi dostępnych dla 

uczestników wydarzenia. 
6. Przycisk przewiń w dół – pozwala na rozwinięcie listy pozostałych podzielonych pokoi. 
7. Przydział losowy – po wybraniu tej opcji użytkownicy zostaną losowo przydzieleni do 

pokoi.  
8. Start – naciśnij, aby rozpocząć sesje podzielonych pokoi.  
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Jak dodać użytkowników do podzielonych pokoi? 
 

Aby przydzielić użytkownika do odpowiedniego pokoju: 
 

1. Na liście uczestników zaznacz użytkownika, którego chcesz dodać do podzielonego 
pokoju. 

2. Następnie kliknij na prawą strzałkę przy wybranym podzielonym pokoju, aby dodać go 
do tego pokoju. Możesz również skorzystać z metody “przeciągnij i upuść”. Wystarczy, 
że klikniesz i przytrzymasz lewy przycisk myszy i przeciągniesz wybranego uczestnika 
do wskazanego podzielonego pokoju.  

3. Jeżeli chcesz dokonać automatycznego podziału, skorzystaj z opcji losowego 
umieszczenia uczestników za pomocą przycisku „Przydział losowy”. 

4. Kiedy wszyscy uczestnicy są przydzieleni zgodnie z planem, naciśnij na przycisk „Start” 
aby rozpocząć sesje.  

W przypadku, gdy użytkownik dołączy do wydarzenia w trakcie aktywnej sesji podzielonych 
pokoi, host może przyłączyć go do jednego z pokoi. Aby to zrobić, musi za pomocą przycisku 
„Zarządzaj” wrócić do listy uczestników i podzielonych pokoi. Dodawanie użytkownika 
przebiega w sposób analogiczny, jak przed rozpoczęciem sesji. 
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Jak zarządzać sesją podzielonych pokoi? 
 
Po rozpoczęciu sesji podzielonych pokoi, ich lista będzie znajdowała się po lewej stronie 
ekranu. Jako host możesz z tego menu zmienić nazwę poszczególnych pokoi oraz wybrać 
pokój, do który chcesz widzieć na podglądzie. 

 
Ekran zarządzania sesją podzielonych pokoi składa się z: 

1. Listy aktywnych podzielonych pokoi. 
2. Listy użytkowników znajdujących się w poszczególnych pokojach. 
3. Przycisku „Zarządzaj” – po jego kliknięciu możesz powrócić do okna przydzielania 

uczestników do podzielonych pokoi. 
4. Przycisku “Zamknij” - jego kliknięcie umożliwia zakończenie sesji i powrót 

uczestników do pokoju głównego.  
 

Jak zmienić nazwy podzielonych pokoi? 
LiveWebinar umożliwia zmianę nazwy danego pokoju. Aby tego dokonać, najedź kursorem 
myszki i kliknij na ikonkę zębatki, która pojawi się tuż przy wybranym pokoju. W edytowalnym 
polu tekstowym pojawi się opcja zmiany nazwy. Aby zapisać zmiany, kliknij na ikonę (✔) 
potwierdzającą dokonanie zmian. 
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Jak nadać uczestnikowi rolę prezentera podpokoju?  
Istnieją dwa sposoby na nadanie roli prezentera podzielonego pokoju: przed rozpoczęciem 
spotkania lub w trakcie jego trwania. Pamiętaj, że każdy z tych sposobów różni się stopniem 
uprawnień prezenterów. 

Nadawanie roli prezentera przed rozpoczęciem wydarzenia 

Aby nadać rolę prezentera przed spotkaniem, użytkownik może zostać dodany do listy 
prezenterów wydarzenia lub dołączyć do wydarzenia poprzez link zapraszający prezenterów 
na wydarzenie. Aby dodać nowego prezentera, w panelu użytkownika LiveWebinar skorzystaj 
z jednej z poniższych opcji:  

1. Zaproś daną osobę na wydarzenie korzystając z opcji „Zaproś uczestnika” w menu 
głównym. 
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2. Mianuj Prezentera w czasie planowania wydarzenia korzystając z zakładki 
„Prezenterzy”.  

 

 

3. Udostępnij użytkownikowi link z zaproszeniem w roli prezentera. 
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Użytkownik z nadaną rolą prezentera przed spotkaniem będzie mógł (podobnie jak host) 
przemieszczać się swobodnie między pokojami w trakcie sesji podzielonych pokoi. 

Nadawanie roli prezentera w trakcie wydarzenia z aktywną sesją podzielonych pokoi 

Aby nadać rolę prezentera w trakcie trwania sesji podzielonych pokoi, host na liście 
uczestników danego pokoju musi wskazać osobę, której chce nadać uprawnienia prezentera 
pokoju. Następnie musi kliknąć ikonę informacji (i) wyświetlaną przy nazwie uczestnika.  

 

Na ekranie pojawi się okno szczegółów uczestnika.  Z listy rozwijanej w polu „Zmień rolę” 
należy wybrać opcję „Prezenter”. Zmiana zapisze się automatycznie. Aby powrócić do 
podglądu pokoju, należy kliknąć ikonkę (x).  
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UWAGA: Rola prezentera nadana w ten sposób będzie ograniczała się jedynie do pokoju, w 
którym znajduje się dany uczestnik. 

 

Opcja „Poproś Prezentera o pomoc” 
Użytkownicy przebywający w podzielonym pokoju mogą skorzystać z opcji „Poproś 
Prezentera o pomoc”. Opcja ta jest przydatna w momencie, kiedy użytkownicy w danym 
pokoju potrzebują interakcji z Prezenterem lub Hostem, którzy nie przebywają obecnie w 
danym pokoju.  

 

Po kliknięciu „Poproś Prezentera o Pomoc”, w głównym pasku menu przy pokoju który wzywa 
pomoc, pojawi się ikonka koła ratunkowego. Ikona pomocy (koło ratunkowe) przy danym 
pokoju będzie widoczna dla trzech typów użytkowników: 

• Hosta 
• Prezentera mianowanego przed rozpoczęciem wydarzenia 
• Użytkownika mianowanego na prezentera, znajdującego się w głównym pokoju w 

trakcie sesji podzielonych pokoi  
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Ikona kola ratunkowego pojawi się na liście pokojów tyle razy, ile uczestnicy wzywali na pomoc 
Prezentera. Host lub prezenter mianowany poza podzielonym pokojem mogą w każdej chwili 
wejść do pokoju wzywającego o pomoc i nawiązać interakcję z uczestnikiem. 

Jak dokupić funkcjonalność podzielonych pokoi? 
Jeśli zakupiony przez Ciebie pakiet nie posiada funkcjonalności podzielonych pokoi, możliwe 
jest dokupienie ich jako dodatek. Aby to zrobić: 

1. Kliknij na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i następnie wybierz opcję 
„Subskrypcja”.  

 

2. Następnie zostaniesz przekierowany do podstrony „Subskrypcja i rozliczenia”. Wejdź 
w zakładkę „Szczegóły subskrypcji” i znajdź na liście „Dodatkowe funkcjonalności i 
rozszerzenia”.  

3. Rozwiń okno „Kup nowe dodatki” i wybierz z niego opcję zakupu podzielonych pokoi. 
Z listy rozwijanej wybierz interesującą Cię wartość i kontynuuj do ekranu płatności. 
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