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Opis 

LiveWebinar umożliwia nadawanie w wysokiej jakości do platform mediów społecznościowych takich jak 
YouTube, Facebook, czy Vimeo. Dostępna jest również opcja nadawania do innych platform pod warunkiem, 
że dostarczymy odpowiedni URL transmisji oraz nazwę/klucz transmisji.  

Najczęściej zadawane pytania 

Jaka jest różnica między transmisją na żywo (Live Streaming) a streamowaniem do platform mediów 
społecznościowych (Broadcasting to Social Media)? 

Funkcja transmisji na żywo (Live Streaming HQ) jest przydatna, gdy chcesz streamować audio i wideo z 
zewnętrznych kamer do pokoju LiveWebinar. Streamowanie do platform mediów społecznościowych 
umożliwia natomiast transmisję z pokoju LiveWebinar do platform takich jak YouTube, Facebook, and Vimeo 
oraz innych źródeł zewnętrznych.  

Czy streamowanie do mediów społecznościowych ma wpływ na to, co widzą uczestnicy?  

Streamowanie do Facebooka, YouTube, czy też innych platform, nie ma wpływu na uczestników ani 
pojemność pokoju. Wygląd pokoju nie ulegnie zmianie dla uczestników, którzy już się w nim znajdują. 

Czy w celu nadanawania do mediów społecznościowych mogę korzystać z oprogramowania typu open 
broadcasting software?  

Tak, możesz przesłać swój sygnał RTMP do platform takich jak Open Broadcaster Software czy ReStream.  W 
tym celu, po kliknięciu “Transmisja do…”, wybierz opcję “Inna platforma”.  

Jakie opcje rozdzielczości i jakości są dostępne podczas streamowania? Gdzie mogę dokonywać zmian? 

Oto dostępne ustawienia strumienia. Jeśli uznasz, że potrzebujesz wyższej jakości swoich transmisji, 
skontaktuj się z nami: support@livewebinar.com  

Możesz korzystać z następujących parametrów nadawania:    

1. Rozdzielczość: 1280 x 720p 

2. Bitrate: 2.5 Mbps 

3. Ilość klatek: 24 fps, 25 fps, 30 fps  

Dlaczego ta opcja figuruje w cenniku jako add-on? Jak mogę dodać streaming do mojego konta? 

Opcję streamingu do mediów społecznościowych można wykupić na każdym płatnym koncie za 
pośrednictwem panelu add-onów. Aby dokonać zakupu, należy: 

1. Otworzyć menu profilowe w prawym górnym rogu ekranu i wybrać “Subskrypcja”.  

2. Zostaniesz przekierowany do panelu add-onów, gdzie możesz wykupić opcję “Nadawanie do mediów 
społecznościowych”. 

3. Tuż po zaksięgowaniu płatności funkcja zostanie aktywowana i będzie gotowa do użycia.  

Mam konto AppSumo, dlaczego nie mam dostępu do ustawień streamingu?  

Dla kont AppSumo, ustawienia streamingu są dostępne wyłącznie dla planów LTD, tj. AppSumo 300, 400 
oraz 500.  

mailto:support@livewebinar.com
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Jak skonfigurować stream  

Aby rozpocząć nadawanie, otwórz menu udostępniania, klikając ikonę “+” lub “Otwórz menu 
udostępniania”.    

 

Następnie, wybierz “Transmisja do Facebook, YouTube, Vimeo”. 
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Na następnym ekranie wybierz platformę, do której chcesz streamować swoje wydarzenie.  

 

Wszystkie okna mają tę samą podstawową strukturę. Chociaż w tym przykładzie nadajemy do Vimeo, okno 
to będzie wyglądało tak samo dla każdej platformy. 
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1. URL - tutaj należy podać URL transmisji, który należy do wybranej platformy. 

2. Transmisja nazwa/klucz - w tym miejscu musisz podać nazwę/klucz transmisji. 

3. Zmień układ pokoju podczas nadawania – wybierz układ pokoju, który zostanie wykorzystany 

podczas transmisji. 

4. “Rozpocznij transmisje” – przycisk, który należy kliknąć, aby rozpocząć nadawanie.  

5. Przeczytaj instrukcję - tutaj możesz pobrać instrukcję dotyczącą nadawania do mediów 

społecznościowych. 

6. Zamknij – kliknij, aby zamknąć to okno.  
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Jak streamować do YouTube 

Powtórz kroki z poprzedniego rozdziału czyli otwórz menu udostępniania, klikając ikonę “+” lub “Otwórz 
menu udostępniania”. Następnie kliknij “Transmisja do Facebook, YouTube, Vimeo”. Spośród dostępnych 
platform wybierz YouTube i zaloguj się na swoje konto w innej karcie przeglądarki. Następnie kliknij przycisk 
kamery po prawej stronie paska wyszukiwania i wybierz “Transmituj na żywo”. 

 
 

1. URL transmisji znajdziesz na stronie “Ustawienia Transmisji”, w swoim YouTube studio. Teraz skopiuj 
URL transmisji oraz klucz strumienia z karty, gdzie masz otwartego YouTube’a.  

 

2. Przejdź na kartę, gdzie masz otwarty pokój LiveWebinar i wklej skopiowane wartości w pola “URL” i 
“Transmisja Nazwa/Klucz”. Następnie naciśnij przycisk „Rozpocznij transmisje”.  
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Jak streamować do Facebooka 

1. Wybierz Facebook spośród dostępnych platform do streamowania, po czym zaloguj się na swoje 
konto. 

2. Przejdź do swojego profilu, a potem kliknij "Transmisja wideo na żywo" w górnym menu. 

 

3. W zakładce “Konfiguracja transmisji” wybierz opcję “Użyj klucza transmisji strumeniowej”. 

 
 

4. Przewiń w dół i skopiuj adres URL serwera oraz klucz transmisji strumieniowej widoczne poniżej, a 
następnie wklej je w odpowiednie pola w pokoju LiveWebinar. Następnie, kliknij przycisk “Start 
Streaming” w LiveWebinar. 
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5. Wróć do karty przeglądarki, w której jest włączony Facebook Live Producer, po czym kliknij przycisk 
"Rozpocznij transmisje na żywo" w lewym dolnym rogu.  
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Jak streamować do Vimeo 

1. Wybierz Vimeo z listy platform do streamowania i upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie.  

2. Przejdź do strony głównej Vimeo i wybierz “Live Events”.  

 

3. Po prawej stronie ekranu powinno pojawić się okno “Connect (RTMP)”. Tutaj znajdziesz RTMP URL i 

the Stream Key. Wybierz je, a następnie skopiuj i wklej w odpowiednie pola na platformie 

LiveWebinar. Kliknij przycisk “Start Streaming” i możesz zaczynać! 
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