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Opis funkcjonalności
Nagrywarka dostępna na platformie LiveWebinar to wielofunkcyjne narzędzie, które pozwala
nagrywać spotkania w wysokiej jakości i przechowywać je na przeznaczonej do tego przestrzeni
dyskowej.
Możliwe jest również bezpośrednie umieszczenie na wskazanym przez użytkownika serwerze klienta
lub dysku Amazon S3 Bucket. Dzięki edytorowi nagrań możliwe jest przycięcie wideo oaz nadanie mu
zindywidualizowanego wyglądu za pomocą intro, outro, a także znaku wodnego.
Warto wspomnieć, iż nagrywarka LiveWebinar nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego
oprogramowania.

Najczęściej zadawane pytania
1. Jakie rozdzielczości posiada nagrywarka w regularnych planach LiveWebinar i pakietach
Appsumo?
Plan

Rozdzielczość

Ustawienia rozdzielczości

FREE/PRO

SD/HD (720P)

✓

BUSINESS/CUSTOM

SD/HD/FHD (1080p)

✓

APPSUMO BASIC 100 (LTD)
APPSUMO PRO 200/300/400
APPSUMO PRO 500

HD (720p)
SD/HD/FHD (1080p)

✓

2. W jakich planach mogę sterować ustawieniami nagrywarki?
Każdy plan posiada podstawowe ustawienia dotyczące języka interfejsu jaki będzie widoczny na
nagraniu
oraz
szablonu
nagrywania.
Ponadto
użytkownicy
posiadający
konta
FREE/PRO/BUSINESS/CUSTOM oraz APPSUMO 500 mogą zmieniać ustawienia dotyczące
rozdzielczości nagrania. Dodatkowo plany BUSINESS/CUSTOM oraz APPSUMO PRO 500 posiadają
również możliwość zmiany ilości klatek na sekundę oraz bitrate’u nagrywania.
3. Dlaczego po zakończonym webinarze nie mogę znaleźć nagrania na moim dysku?
Najprawdopodobniej wcisnąłeś niewłaściwy przycisk na początku swojego wydarzenia. Pamiętaj, że
przyciski START oraz REC na górnym pasku leżą bardzo blisko siebie. Jeśli wcisnąłeś jedynie START
zamiast REC nagranie nie zapisze się na Twoim dysku ponieważ nie włączyłeś nagrywarki.
4. Posiadam bardzo mało miejsca na dysku ale potrzebuję nagrać jeszcze jeden webinar, czy
nagrywarka nagle się zatrzyma jeżeli skończy się wolna przestrzeń na nagrania?
Nagrywarka nie zatrzyma się samoistnie podczas spotkania, zajmie zaś całe dostępne miejsce oraz,
jeżeli to konieczne, przekroczy pierwotną pojemność Twojej przestrzeni na nagrania. Pamiętaj aby
przy następnym wydarzeniu zwolnić miejsce w swojej Bilbiotece, jeżeli tego nie zrobisz, nie będziesz
mógł nagrywać kolejnych spotkań (nagrywarka nie będzie miała gdzie umieścić nagrania).
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Jak włączyć nagrywanie?
Aby rozpocząć nagrywanie webinaru, kliknij ikonę „NAGRYWAJ”. Pamiętaj, aby nie pomylić tej opcji
z przyciskiem „START”, który rozpoczyna sesję.

Strzałka obok opcji „NAGRYWAJ” umożliwia wybór jednej z funkcjonalności:
a) Rozpocznij nagrywanie - rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie podczas sesji,
b) Pokaż nagrania - przejdź do „Biblioteki”, aby znaleźć nagrania,
c) Zmień szablon nagrywania - zmień układ w dowolnym momencie podczas sesji (dostępnych
8 szablonów).
Szablon nagrywania
Po naciśnięciu przycisku „NAGRYWAJ” możliwe jest wybranie szablonu, który będzie używany przez
nagrywarkę podczas sesji.
Szablon nagrywania pozwala na wybranie układu okien spotkania, które będą widoczne na nagraniu.
Możesz m.in. zdecydować w którym miejscu na nagraniu zostanie wyświetlony czat oraz ekran z
podglądem video prezenterów. Możesz także wybrać szablon, który zarejestruje na nagraniu
wyłącznie główny ekran, gdzie wyświetlane są prezentowane elementy.
Szablon można zmienić, gdy nagrywanie jest aktywne, a dokonana modyfikacja będzie widoczna na
filmie końcowym. Aby stworzyć nagranie pod wydarzenie typu Evergreen zalecamy użycie dwóch
ostatnich szablonów.
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Konfiguracja roli w nagrywarce
Twoje spotkanie jest nagrywane domyślnie w roli uczestnika, co oznacza, że nagranie zawiera
wszystko, co zobaczył i usłyszał w pokoju uczestnik. Użytkownicy z planu Custom oraz Whitelabel
mają możliwość dostosowania ustawień nagrywarki do własnych potrzeb (zmiany te mogą dotyczyć
modułów, ról nagrywarki oraz innych opcji). W razie potrzeby konfigurujemy nagrywarkę zgodnie z
wymaganiami takiego klienta.
Automatyczny START/STOP nagrywania oraz sesji webinaru
Możliwe jest skonfigurowanie automatycznego uruchamiania/zatrzymywania nagrywania oraz
webinaru. Wówczas po naciśnięciu przycisku „START” w prawym górnym rogu, rozpocznie się
zarówno sesja webinaru, jak i nagrywanie.
Poprzez naciśnięcie przycisku START/STOP sesję można rozpocząć lub zakończyć, można ją również
przedłużyć, gdy kończy się czas jej trwania. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk „Przedłuż”, który
pojawi się w wyskakującym oknie.
Jeśli potrzebujesz zsynchronizować przyciski „START” oraz „Nagrywaj” albo potrzebujesz
konfiguracji, w której nagrywanie spotkania będzie się rozpoczynało tuż po rozpoczęciu wydarzenia
skontaktuj się z naszą pomocą techniczną (support@livewebinar.com) lub napisz do nas na
(sales@livewebinar.com).
Gdzie są przechowywane nagrania moich spotkań?
Miejsce na nagrania to osobne miejsce na przestrzeni dyskowej konta. Aby uzyskać do niego dostęp,
wybierz „Pliki” w menu głównym, a następnie wejdź w folder „Nagrania” (“Recordings”). Warto
wspomnieć, iż przestrzeń dyskowa przeznaczona na nagrania (mierzona w godzinach) oraz przestrzeń
dyskowa przeznaczona na inne pliki (mierzona w megabajtach) są od siebie niezależne.

Przestrzeń dyskowa na nagrania jest zgodna z wybranym pakietem.
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Panel użytkownika
W panelu użytkownika można znaleźć ustawienia nagrywarki. Jeśli chcesz je zmienić, kliknij na ikonę
swojego profilu w prawym górnym rogu i wybierz „Ustawienia nagrywarki”.

W ustawienia nagrywarki możesz zmieniać następujące ustawienia:
1
a

b

c

d

e

2

3

1. Własne ustawienia - tutaj możesz dostosować następujące elementy nagrania (zgodnie z
wybranym pakietem):
a) Liczba klatek na sekundę nagrywarki (FPS) – od 12 – 30 FPS w zależności od pakietu
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b) Wymiary – od 1024 x 768 pixeli do 1080p w zależności od planu, możliwe jest ustawienie
rozdzielczości nagrywarki zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika (w tym celu
skontaktuj się z pomocą techniczną pisząc na support@livewebinar.com).
c) Język interfejsu – język, który będzie używany podczas nagrywania w pokoju
d) Szybkość transmisji wideo (im wyższa szybkość transmisji wideo, tym wyższa jakość wideo).
W przypadku pakietów CUSTOM możliwe jest ustalenie liczby FPS, wymiarów oraz szybkość
transmisji wideo zgodnie z potrzebami użytkownika.
2. Dostawcy archiwum plików
Nagrania mogą być przechowywane na serwerze Amazon S3 lub FTP (jeśli taka opcja została
wybrana przez użytkownika) i po zakończeniu nagrywania zostaną przesłane bezpośrednio do
wybranego miejsca docelowego.
Jeśli potrzebujesz pomocy ze skonfigurowaniem ustawień do swojego serwera FTP lub dysku
Amazon S3 skontaktuj się z pomocą techniczną (support@livewebinar.com)
3. Własne wywołania zwrotne (tzw. call-back URL)
Funkcja ta jest przeznaczona dla deweloperów IT. Pozwala na przekierowanie powiadomienia o
zakończeniu nagrywaniu za pomocą podanego adresu zwrotnego URL.
W polu URL należy podać adres URL, na który zostanie wysłana wiadomość o tym, że nagranie
się zakończyło. Tzw. call-back może zostać wykonany za pomocą metody POST, GET albo PUT.
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Edytor postprocessingu i nagrywania
1. Aby użyć edytora nagrań wejdź w „Pliki”, wybierz nagranie, które chcesz edytować i wybierz
opcję „Edytuj wideo”. Opcja ta jest dostępna w pakietach CUSTOM oraz jako Add-On do
pozostałych pakietów.

1
2

2. Następnie zostaniesz przekierowany do edytora wideo. Tutaj masz do wyboru trzy główne
opcje edycji:
a) Wstęp – dodaj obraz (intro), który będzie wyświetlany przed wideo.
b) Przytnij wideo – w tej sekcji możesz dokonać edycji i montażu nagrania wideo
(dopasować jego długość oraz wyciąć zbędne części nagrania)
c) Zakończenie – dodaj obraz (outro), który będzie wyświetlany po filmie.
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b

c
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Edycja nagrań
1. Aby rozpocząć edycję i przyciąć nagranie, kliknij „Przytnij wideo”, a następnie na przycisk
„Dodaj sekcje przycinania”.

2. Aby przyciąć wideo, kliknij szary pasek zaznaczony poniżej (1). Punkt na pasku, który klikniesz,
będzie punktem początkowym przycięcia. Kliknij ponownie pasek, aby wybrać część, którą
chcesz przyciąć.
Możesz to również zrobić wpisując ręcznie sekundy rozpoczęcia i zakończenia edytowanego
fragmentu (2). Aby usunąć zaznaczoną część nagrania, kliknij przycisk „Usuń sekcję
przycinania” (3). Wybór edytowanego fragmentu Możesz zatrzymać klikając na „Zakończ” (4).
3. Aby dodać znak wodny, kliknij przycisk „Dodaj znak wodny” (5). Następnie wybierz plik, który
zostanie dodany do nagrania jako znak wodny.
4. Po zakończeniu edycji kliknij zielony przycisk „Zakończ”.
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Jak pobrać nagranie?
1. Aby pobrać nagranie spotkania, wejdź w podstronę „Pliki”, otwórz folder „Recordings”, po
czym wybierz nagranie, które chcesz pobrać. Z prawej strony wysunie się menu ze szczegółami
pliku i przyciskiem „Pobierz”.

2. Po jego kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki, na którą należy przejść. Klikamy na
ikonę z wielokropkiem w prawym dolnym rogu ekranu, po czym wybieramy opcję „Pobierz”
(„Download”).
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3. Drugim sposobem na pobranie nagrania jest kliknięcie prawym przyciskiem myszki na
nagraniu i wybranie opcji „Zapisz film wideo jako…”.

4. Istnieje też trzeci sposób pobierania nagrania. Polega on na wybraniu pliku do pobrania w
bibliotece z folderu „Recordings”. W menu, które pojawi się po prawej stronie, należy kliknąć
prawym przyciskiem myszki na link (oznaczony jako 2 na załączonym poniżej obrazku) lub
przycisku „Pobierz” (1). Następnie należy wybrać opcję „Zapisz link jako…”.
2

1
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Obraz w obrazie (Picture in Picture)
Przy włączeniu opcji „Obraz w obrazie”, nagranie pojawi się w osobnym, zminimalizowanym okienku
i będzie odtwarzane w trybie zapętlenia. Okienko nagrania będzie wyświetlane także w przypadku
przełączenia się na inną kartę czy też zmianę okna przeglądarki.
Rozmiar odtwarzacza można zmienić. Wystarczy najechać kursorem na kontur odtwarzacza, kliknąć
lewym przyciskiem myszy i dostosować do rozmiarów, których potrzebujemy.
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