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Opis

Manual

Aby zintegrować konkretną platformę typu marketing automation z LiveWebinar należy wejść w “Integracje”
w głównym menu, a następnie przejść do sekcji “Automatyzacja Marketingu”.

Kiedy wybierzemy narzędzie, z którym chcielibyśmy się zintegrować, będziemy musieli podać odpowiednie
dane API. W większości przypadków dane te będą miały formę tzw. Kluczy API. Będziemy musieli odnaleźć
je w ustawieniach danej platformy, skopiować, a następnie wkleić w odpowiednie pola na naszym koncie
LiveWebinar.
Tuż po tym, jak otrzymasz potwierdzenie poprawnie skonfigurowanej integracji, będziesz mógł zintegrować
formularz rejestracji z wybraną wcześniej platformą. W ten sposób wszystkie dane z formularza rejestracji
znajdą się na Twojej liście mailingowej.
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Mailchimp

Manual

1. Zaloguj się na swoje konto LiveWebinar, otwórz zakładkę “Integracje” w głównym menu, a następnie
przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”, gdzie znajdziesz listę dostępnych platform. Zaloguj
się do swojego konta Mailchimp, otwórz menu w prawnym górnym rogu, po czym wybierz „Account”.

2. Następnie wejdź w “Extras” I przejdź do “API keys”, znajdziesz tam klucz API potrzebny do integracji
konta Mailchimp z platformą LiveWebinar.

3. Skopiuj swój API key, wklej go do odpowiedniego pola na koncie LiveWebinar, po czym kliknij przycisk
“Zapisz”.
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Campaign Monitor
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar I przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie wejdź w zakładkę „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
Campaign Monitor. Zaloguj się do swojego konta Campaign Monitor i otwórz profilowe menu w
prawnym górnym rogu, po czym wybierz „Account settings”.

2. Wejdź w sekcję “API keys” aby znlaeźć dane API potrzebne do zintegrowania Twojego konta
Campaign Monitor z LiveWebinar.
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3. Skopiuj dane API I wklej je w pola zaznaczone na obrazku poniżej. Kiedy skończysz, wciśnij przycisk
Manual
“Zapisz”, po jego kliknięciu powinieneś otrzymać monit o poprawnie podpiętej integracji.
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Freshmail
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie wejdź w zakładkę „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
Freshmaila. Zaloguj się do swojego konta Freshmail, rozwiń menu w prawym górnym rogu i wejdź w
“Ustawienia”.

2. Wejdź w “Wtyczki i API”.

3. Następnie przejdź do zakładki “Integracje”, gdzie znajdziesz swój klucz API oraz API Secret. Skopiuj
je.
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4. Wklej dane API do odpowiednich pól na swoim koncie LiveWebinar i kliknij przycisk „Zapisz”.
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iContact

Manual

1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
iContact. Zaloguj się do swojego konta iContact, rozwiń menu w prawym górnym rogu i wejdź w
“Settings and billing”.

2. Następnie wybierz “iContact Integrations”.

3. Wejdź w “Custom API Integrations”.

4. Znajdziesz tu wszystkie dane API, które należy skopiować.
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5. Wklej dane API w odpowiednie pola na swoim koncie LiveWebinar, po czym naciśnij przycisk „Zapisz”.
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar I przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
SalesManago. Zaloguj się do swojego konta SalemManago, rozwiń menu w lewym górnym rogu i
przejdź do “Settings”.

2. Wejdź w zakładkę “Integration” widoczną w górnym menu.

3. Zjedź w dół, gdzie znajdziesz swoje dane API. Skopiuj je.

4. Wklej dane API do odpowiednich pól na swoim koncie LiveWebinar, po czym naciśnij przycisk
„Zapisz”.
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Constant Contact
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar I przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
Constant Contact. Zaloguj się do swojego konta Constant Contact i przejdź do
https://developer.constantcontact.com/. Następnie kliknij przycisk “Get Started”.

2. Podążaj za instrukcjami, które zobaczysz na obrazku poniżej. Kliknij w link zawarty w pierwszym
punkcie w celu utworzenia oraz konfiguracji konta deweloperskiego Mashery.
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3. W zakładce “Home” kliknij w link “Register”, aby zarejestrować swoją aplikację (w tym przypadku
Manual
będzie to LiveWebinar).

4. Wypełnij pola jak na obrazku poniżej. W polu Register Callback URL wklej następujący link:
https://app.livewebinar.com/integrations/automation?constantcontact_authorized=1
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5. Zjedź w dół, zaakceptuj Terms of Service, po czym wciśnij przycisk “Register Application”.

Manual

6. Powinieneś otrzymać monit informujący, że aplikacja LiveWebinar została poprawnie
zarejestrowana. W następnym kroku musimy uzyskać dostęp do klucza API oraz access token. W tym
celu należy kliknąć link zaznaczony na obrazku poniżej.

7. Zostaniesz przekierowany do tzw. “Testera API”. Abu wygenerować access token, wciśnij przycisk
“Get access token” zaznaczony na obrazku poniżej.
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8. Zostaniesz zapytany czy zezwalasz platformie LiveWebinar na dostęp do Twojego konta Constant
Contact. Wciśnij przycisk “Allow”.

9. Po wciśnięciu przycisku “Allow” otrzymasz swój Access Token. Skopiuj go, po czym wciśnij przycisk
“Done”.
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10. Przejdź do zakładki “Apps & API Keys”. Następnie skopiuj klucz zaznaczony na obrazku poniżej.

5. Wklej API Key oraz access token do odpowiednich pól na swoim koncie LiveWebinar, po czym
naciśnij przycisk „Zapisz”.
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar I przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
KLAVIYO. Zaloguj się do swojego konta KLAVIYO i przejdź do sekcji “Account”.

2. Wejdź w zakładkę Settings I wybierz “API keys”. Następnie kliknij przycisk “Create API Key”.

3. Skopiuj swój API key (zaznaczony na obrazku poniżej), po czym wklej go do odpowiedniego pola na
swoim koncie LiveWebinar. Następnie wciśniej przycisk “Save”.

LiveWebinar.com | 17

Marketing Automation

Manual
Manual

LiveWebinar.com | 18

Marketing Automation

Manual

AWeber
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
Aweber, po czym kliknij przycisk zaznaczony na obrazku poniżej.

2. Zaloguj się do swojego konta Aweber.
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3. Tuż po tym jak klikniesz przycisk “Allow access” zostaniesz przekierowany z powrotem do panelu
Manual
użytkownika LiveWebinar. Upewnij się, że pole “Authorization code” zostało wypełnione
automatycznie po czym wciśnij przycisk „Zapisz”.

4. Powinieneś otrzymać email potwierdzający, że integracja z Twoim kontem AWeber została
poprawnie skonfigurowana.
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
MailerLite. Zaloguj się do swojego konta MailerLite otwórz menu w prawym górnym rogu i
wybierz “Integrations”. Potem naciśnij przycisk “Use” aby przejść do sekcji “Developer API”.

2. Skopiuj swój API key.

3. Wklej API Key do odpowiedniego pola na swoim koncie LiveWebinar. Następnie wciśnij przycisk
“Zapisz”.
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ConvertKit
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
ConvertKit. Zaloguj się do swojego konta ConverKit, rozwiń menu w prawym górnym rogu i
przejdź do “Account Settings” (1). Następnie wejdź w “Account Info” (2), po czym skopiuj swój
API Key (3) oraz API Secret (4).

2. Wklej API Key oraz API Secret do odpowiednich pól na swoim koncie LiveWebinar. Następnie
kliknij przycisk „Zapisz”.
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
SendFox. Zaloguj się do swojego konta SendFox, rozwiń menu w prawym górnym i przejdź do
Ustawień Konta.

2. Wejdź w zakładkę “API”. Następnie wybierz “Create New Token”.

3. Nazwij swój token, po czym kliknij “Create”. Następnie zaznacz utworzony token i skopiuj go.
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4. Wklej swój Personal Access Token w pole „API Key” na swoim koncie LiveWebinar. Następnie
kliknij „Zapisz”.
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Manual

1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
Hubspot, po czym wciśnij przycisk “Click to connect to Hubspot and get authorization code”
(musisz być zalogowany na swoim koncie Hubspot).

2. Upewnij się, że pole “Authotization Code” zostało automatycznie wypełnione, po czym naciśnij
przycisk “Zapisz”. Powinieneś otrzymać monit informujący, że twoja integracja z kontem
Hubspot została skonfigurowana w poprawny sposób.
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Manual

1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
GetResponse. Zaloguj się do swojego konta GetResponse, rozwiń menu w lewym górnym rogu
ekranu, po czym wybierz “Integracje & API”.

2. Przejdź do zakładki “API” I wciśnij przycisk “Generuj klucz API”

3. Nazwij swój klucz, po czym wciśnij przycisk „Generuj”.
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4. Następnie kliknij przycisk “Kopiuj”.

5. Następnie wklej swój klucz API do odpowiedniego pola na swoim koncie LiveWebinar, po czym
kliknij przycisk „Zapisz”.
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
ActiveCampaign. Zaloguj się do swojego konta ActiveCampaign i wejdź w „Settings”.

2. Wybierz zakładkę “Developer”, po czym skopiuj URL oraz Key z sekcji “API Access”.
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3. Wklej swój URL oraz Key w odpowiednie pola na swoim koncie LiveWebinar, po czym wciśnij
Manual
przycisk „Zapisz”.

LiveWebinar.com | 29

Marketing Automation

Manual

Moosend
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1. Zaloguj się na swojego konto LiveWebinar i przejdź kategorii “Integracje” w głównym menu, a
następnie przejdź do sekcji „Automatyzacja Marketingu”. Z listy dostępnych platform wybierz
Moosend. Zaloguj się do swojego konta Moosend, otwórz menu po prawej stronie i wybierz zakładkę
“Api Key”.

2. Kliknij przycisk “Copy API Key”, aby skopiować swój klucz API. Wklej swój API Key do odpowiedniego
pola na swoim koncie LiveWebinar, po czym wciśnij przycisk “Zapisz”. Powinieneś otrzymać
komunikat, że Twoja integracja z kontem Moosend została skonfigurowana w poprawny sposób.
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