
TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000302067, REGON 141330449, NIP 701-011-70-55,  

Kapitał zakładowy 400.000 zł, nr konta 88 1160 2202 0000 0001 0599 5873,  tel. biuro +48 22 490 78 60, e-mail:  sprzedaz@transmisjeonline.pl,  www.transmisjeonline.pl 

Funkcjonalności platformy 

Ogólne 

Sesja zamknięta / otwarta  

Zmiana trybu wyświetlania (zmiana układu komponentów)  

Możliwość ukrywania danych komponentów przed uczestnikami  

Brak konieczności instalowania wtyczek dla uczestników  

Przypomnienia mailowe o wydarzeniu z możliwością ustawienia wysyłki  

w określonym czasie przed spotkaniem  

Automatyczny Start / Stop sesji  

Ustawienie nickname / awatar  

Własne logo/ baner / tło pokoju  

Możliwość ustawienia linku przekierowania po końcu sesji  

Możliwość osadzenia pokoju we własnej domenie  

Live chat – możliwość umieszczenia czatu, audio i video 

Ukrywanie danego komponentu przed uczestnikami 

Sprawdzanie stanu połączenia uczestnika 

Obsługa skryptów typu Google Analytics / Facebook / Inne  

  

Audio i Wideo 

Wybór kamery / mikrofonu  

Wyświetlanie strumienia AV przez innych użytkowników  

Możliwość rozpoczęcia i zatrzymania strumienia AV, tylko strumienia 

audio lub tylko strumienia video  

Liczba obsługiwanych strumieni AV dowolna (ograniczone tylko 

możliwościami sprzętu)  

Zmiana trybu wyświetlania (różne układy okna, duże/ małe wideo) 

 

Lista Uczestników 

Wyświetlanie informacji o uczestniku (nickname, przeglądarka, urządzenie, 

system, lokalizacja, rola)  

Zmiana roli uczestnika  

Wyszukiwanie / grupowanie uczestników  

Sterowanie mediami (audio / video) uczestnika w zależności od trybu sesji  

Zaproszenia  

Mini ankiety  

Zmiana awatara  

 

Odtwarzacz YouTube 

Odtwarzanie filmów z YouTube  

Wyszukiwarka filmów YouTube  

Sterowanie odtwarzaczem YouTube (pauza / start / przewijanie)  

Rysowanie (Whiteboard)  

Ciągłe przewijanie (pętla)  

Sterowanie głośnością  

Tworzenie zakładek  

 

Udostępnianie obrazu i aplikacji  

Udostępnianie obrazu ekranu lub aplikacji innym uczestnikom  

Opcja powiększania / przesuwania wyświetlanego obrazu  

Pauzowanie nadawania 

Czat 

Pisanie wiadomości  

Emotikony  

Kasowanie / edycja wiadomości  

Czaty prywatne  

Moderacja / panel moderacyjny - akceptowanie, edycja, odrzucanie 

wiadomości, wiadomości bezpośrednie 

Notyfikacje dźwiękowe 

Blokowanie pisania  

Kontrolowanie rozmiaru czcionki oraz koloru tekstu / tła wiadomości  

Duży czat 

 

Prezentacja obrazu  

Udostępnianie prezentacji innym uczestnikom  

Rysowanie po prezentacji (Whiteboard)  

Zmienianie slajdów  

Opcja powiększania / przesuwania wyświetlanego obrazu  

Kursor u innych uczestników (dużo różnych opcji)  

Czarny / Biały ekran do tymczasowego ukrywania wyświetlanego obrazu  

 

Ankiety i testy 

Zapisywanie / kasowanie / edycja ankiet  

Trzy rodzaje pytań (jednokrotne / wielokrotne / otwarte)  

Pytania w formie plików / nagrań dźwiękowych  

Pytania na punkty  

Podsumowania udzielonych odpowiedzi  

Sterowanie początkiem i końcem ankiety  

Udostępnianie wyników uczestnikom  

Mini ankiety 

 

Whiteboard 

Rysowanie po ekranie  

Kursor u innych uczestników (dużo różnych opcji)  

Różne pędzle / kształty do rysowania  

Gumka to wymazywania  

Sterowanie rozmiarem oraz kolorami  

Cofanie / ponawianie kroków rysowania  

Zapis do pliku  

Nadawanie praw do rysowania innym uczestnikom 

 

Manager obecności  

Badanie aktywności / zaangażowania uczestników  

Konfigurowanie wyświetlanej wiadomości  

Sterowanie czasem wyświetlania wiadomości  

Sterowanie automatycznym zamykaniem wiadomości  

Notyfikacja dźwiękowa  

Automatyczne wylogowanie po X nieudanych próbach potwierdzenia 

swojej obecności 

 

Archiwum plików  

Wgrywanie plików / kasowanie plików  

Tworzenie / kasowanie folderów i przenoszenie plików między folderami  

Wyszukiwarka plików / filtrowanie / sortowanie plików  

Udostępnianie plików innym kontom  

Udostępnianie plików do ściągnięcia  

Udostępniania plików do prezentacji jako inne komponenty  

Detale i informacje o pliku  

Sekcja podsumowująca wykorzystanie miejsca 

 

Wezwanie do działania  

Zapis / kasowanie / edycja wiadomości  

Wiadomość tekstowa / plikowa / dźwiękowa  

Przycisk "Call to Action" z linkiem  

Notyfikacje dźwiękowe  

Pozycjonowanie wyświetlania  

Sterowanie długością wyświetlania 

 

Podzielone pokoje  

Rozdzielenie uczestników na grupy  

Przypisanie uczestników losowo do grup 

 

Transmisja na żywo  

Nadawanie obrazu trwającej sesji do różnych platform  

Wspierane platformy: YouTube, Facebook, Vimeo, Periscope  

Możliwość nadawania na własny / inny serwer obsługujący protokół rtmp 

 

Transmisja z zewnętrznego źródła (encoder) 

Nadawanie z własnego źródła (np. przez OBS / Vmix / inne) na serwer rtmp tak by obraz 

wyświetlał się w pokoju  

Możliwość nadawania wideo 360°  

 

Zaproszenia  

Masowe wysyłanie zaproszeń do uczestników  

Zaproszenia mailowe na podstawie CSV 

Pobieranie linków do samodzielnej wysyłki 

 

Nagrywarka  

Nagrania są dostępne pod adresem sesji LIVE 

Nagrywanie spotkania  

Odtwarzanie nagrań  

 


