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Bez instalacji. 

Bez pobierania.

Działa na wszystkich urządzeniach.

www.livewebinar.com

Najbardziej zaawansowana platforma do 

webinarów



Co wyróżnia LiveWebinar?

Graphic Design Web Design Mobile App UI / UX Design

www.livewebinar.com

Gotowa do 
natychmiastowego 

użycia. Bez instalacji, 
bez pobierania.

Dostosowuj platformę 
bez ograniczeń dzięki 

szerokim opcjom 
personalizacji.

Nagrywaj spotkania w 
jakości HD i ciesz się 
płynnością spotkań 

video.

Zintegruj platformę z 
własną domeną lub 

osadź pokój na swojej 
stronie.



Bez instalacji

Nie musisz niczego instalować ani
pobierać. Jednym czego potrzebujesz
jest przeglądarka i jesteś przygotowany
na prowadzenie spotkań internetowych
lepiej niż kiedykolwiek.

www.livewebinar.com



Działa na każdej platformie

Bez względu na używany system operacyjny. LiveWebinar został zaprojektowany, aby
dostosować się do Twojego środowiska pracy. Pracuj za pomocą ulubionej przeglądarki
internetowej i błyskawicznie zapraszaj ludzi na swoje webinary, szkolenia i spotkania online.

www.livewebinar.com



Łatwość użycia

Dostosuj nagrywarkę do własnych potrzeb

Zachowaj cennea materiały z webinarów. 
Wszystkie nagrania są przechowywane na 
naszym dysku w chmurze.

Nagrywaj w rozdzielczości HD / SD. 
Ustaw częstotliwość klatek nagrań.

www.livewebinar.com

Dzięki LiveWebinar możliwe jest dostosowanie ustawień
nagrywarki do własnych preferencji. Zadbaj o jakość
nagrywanego materiału, ustawiając częstotliwość klatek
i rozdzielczość nagrania.

Nagrywanie w jakość HD



Moderacja czatu

Wiadomości audio

Rozpoznawanie typu 
wiadomości

Tłumaczenie na żywo

www.livewebinar.com

Edytuj bezpośrednio przed 
wysłaniem. Zaakceptuj i 
odrzuć zastosowane zmiany.

Komunikuj się bez barier. 
Ponad 100 języków do 

wyboru.

Edytuj i publikuj wiadomości 
przychodzące.

Czat na żywo rozpozna rodzaj 
wysłanej wiadomości.

Chat na żywo



Udostępnij swój ekran z dowolnego urządzenia i prowadź
efektywne webinary. Ograniczaj koszty i wysiłek dzięki pracy
zdalnej.

Udostępnianie ekranu i okna 
aplikacji

Lepsza współpraca

Udostępnianie aplikacji

Pozwól uczestnikom zobaczyć, jak działa
Twoja aplikacja, omawiaj wspólnie projekty,
dokumenty ze swoimi współpracownikami
i partnerami.

Zaprezentuj swoje usługi i produkty w
angażujący oraz produktywny sposób

www.livewebinar.com



Poczuj moc komunikacji w czasie rzeczywistym,
korzystając jednocześnie ze streamowanie do YouTube,
Facebook, Periscope oraz Vimeo.

Broadcasting

Przekraczaj granice

Nie obawiaj się, że na Twoim
wydarzeniu zabraknie miejsc dla
uczestników. Dzięki streamowaniu
wszyscy będą mogli obejrzeć Twój
webinar w mediach społecznościowych.

www.livewebinar.com



Udostępnij swoje wydarzenie dla wszystkich urządzeń
i przeglądarek internetowych. Wypróbuj rozwiązanie do
streamowania wydarzeń offline, które spełnia twoje potrzeby.

HQ Live Streaming

Organizuj wydarzenia offline

Płynny i wydajny stream

Powiększ swoją widownię dzięki
udostępnianiu Twojego wydarzenia w sieci.
Stremuj do pokoju przy użyciu wielu kamer
równocześnie.

Zaskocz uczestników wyjątkową jakością
i płynnością transmisji.

www.livewebinar.com



www.livewebinar.com

Spraw, by uczestnicy spotkania poznali twoją markę.
Spotkania w brandowanym pokoju webinarowym sprawią,
że firma będzie rozpoznawalna bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej.

Branding pokoju

Umieść swoje logo i kolory marki

Układ pokoju

Spraw, aby projekt pokoju był zgodny z 
identyfikacją wizualną twojej marki.

Wybierz najbardziej odpowiedni układ 
spotkania.



www.livewebinar.com

LiveWebinar = Google Hangouts na sterydach

Spotykaj się ze swoimi partnerami biznesowymi, organizuj
webinary, ucz i szkol swoich pracowników. Wszystkie te
czynności możesz wykonywać w prostym i intuicyjnym
układzie typu Hangouts.

Interakcja ze wszystkimi

Łatwe w użyciu rozwiązanie do

przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych

i wdażania nowych członków zespołu.

Spotkania bezpośrednie

Układ Hangouts pozwala zobaczyć

wszystkich uczestników jednocześnie.



www.livewebinar.com

Zaawansowane raportowanie

Zbieraj dane ze swoich wydarzeń, sesji i spotkań przez
telefon. Użyj go, aby poprawić swoje przyszłe webinary.

Szczegółowe informacje

Zachowaj cenne dane o uczestnikach 
w jednym dokumencie.

Pobierz raporty

Generuj i pobieraj raporty w wielu 
formatach (CSV, XLS i PDF)



www.livewebinar.com

Tablica

Użyj strzałek, kształtów i narzędzi do rysowania, aby
zaprezentować swoje pomysły uczestnikom. Spraw, aby Twoje
webinary były bardziej interesujące i zrozumiałe.

Narzędzia do rysowania

Dostosuj rozmiary i kolory pędzla. Zwiększ
widoczność ważnych treści za pomocą
wyróżnienia.

Współpraca

Pozwól swoim uczestnikom pisać i rysować
na tablicy. Wyróżnij prezenterów w swoim
pokoju, pokazując ich pseudonimy.




