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TransmisjeOnline 
 

 
Platforma do webinariów HTML5 w języku polskim  

Platforma TransmisjeOnline umożliwia zarządzanie kontem, dystrybucję przekazu na żywo, a następnie dostęp 
do nagrań. Całość została zaprojektowana z myślą o łatwości i wygodzie korzystania, jak i maksymalnej 
personalizacji usług. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełne wsparcie dla 
urządzeń mobilnych. 
Działa przez natywną 
przeglądarkę bez 
konieczności 
instalowania aplikacji. 

  

sprzedaz@transmisjeonline.pl 
tel. 22 468 78 62 
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Webcastcenter - przejrzysty panel administracyjny 
Nowoczesny, responsywny panel administracyjny umożliwia zakładanie i zarządzanie sesjami  
z poziomu jednego adresu url. Webcastcenter możemy osadzić na swojej podstronie w celu 
udostępnienia transmisji/nagrań dla uczestników. 

 

  

Dostęp do opcji danego wydarzenia z jednego miejsca.  

Nagrania są dostępne 
pod adresem sesji LIVE. 
Możliwość ściągnięcia 
pliku nagrania na dysk. 
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Odrębny widok dla uczestnika 
Widok dla uczestnika jest „oczyszczony” ze zbędnych elementów interfejsu aby lepiej 
skupić uwagę uczestników na prezentacji. Dodatkowo w takim widoku łatwiej wyeksponować  
brand klienta. 

  

  

Widok prezentera/admina  Widok uczestnika  
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Zaawansowane zbieranie danych 
Możliwość samodzielnej konfiguracji wszechstronnych formularzy rejestracji dla uczestników. 
Wszelkie dane są odkładane w postaci PDF i XLSX. Historia logowań z glokalizacją,  
zapis czatu, wyniki ankiety oraz testów. 
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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  
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Wymagania platformy 
 

WYMAGANIA SYSTEMOWE:  

• Połączenie z Internetem o szybkości 1 MB / s lub wyższej 
(zalecane połączenie szerokopasmowe) 
• Dla nadających: głośniki, mikrofon i opcjonalnie kamera 
• Dla odbierających: głośniki, opcjonalnie mikrofon i kamera 
 

ZALECANA PRZEPUSTOWOŚĆ DLA WYDARZEŃ ONLINE:  
 
• Dla połączeń wideo 1: 1 500 kb / s (w górę̨ i w dół) 
• W przypadku grupowych połączeń wideo: 500 kb / s / 1 Mb / s (w górę̨ / w dół) 
• Tylko do udostępniania ekranu: 50-200 kb / s (w górę / w dół) 
• Dla audio VoiP: 50 kb / s  
 

 

WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:  

• Google Chrome w wersji 55 i nowszych 
• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)  
• Opera w wersji 44 i nowsze 
• Mozilla FireFox w wersji 50 i nowszych 
• Microsoft Edge, wszystkie wersje 
• IE wersja 11 i nowsze 
• Vivaldi wszystkie wersje 
• Wersja Yandex 16  
 

ZALECANA PRZEPUSTOWOŚĆ DLA POJEDYNCZYCH ODBIORCÓW 
TRANSMISJI:  
 
• Dla połączeń wideo 1: 1 500 kb / s (w dół) 
• Tylko do udostępniania ekranu: 50-200kbps (w dół) 
• Tylko dla zewnętrznego źródła strumieniowego: 0,5-1,5 Mb / s (dół)  
• Dla audio VoiP: 50 kb / s (dół)  
 
KONFIGURACJA FIREWALL:  
 
Aby platforma działała poprawnie, następujące porty  
muszą być otwarte w zaporze: 
• 443 / TCP (wymagane) 
• 10000-20000 / UDP + TCP (opcjonalnie, zalecane) 
 
* Wszystkie parametry są̨ domyślne i mogą̨ się̨ różnić w zależności od konfiguracji konta 
korporacyjnego  
 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPUSTOWOŚCI PASMA:  
 
Przepustowość wykorzystywana przez TransmisjeOnline 
zostanie zoptymalizowana pod kątem najlepszych wrażeń w 
oparciu o sieć uczestników. Automatycznie dostosuje się̨ do 
środowisk 3G, WiFi lub Wired. 
 
* Nie zalecamy połączenia przez 2,4 wifi z powodu szumu radiowego i 
interferencji bluetooth, które mogą̨ obniżyć jakość połączenia  
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Cennik 
 

Plany Dwadzieścia pięć Pięćdziesiąt Sto Trzysta Pięćset Tysiąc 2 tysiące 

Uczestnicy jednocześni 25 50 100 300 500 1000 2000 

Archiwum nagrań 4h 4h 6h 6h 10h 20h 50h 

Własna kolorystyka i baner  
(Whitelabel) ● ● ● ● ● ● ● 

Wykorzystanie encodera 
  

  ● ● ● 

API 
  

   ● ● 

Wsparcie telefoniczne 
  

   ● ● 

  100 PLN/mc 200 PLN/mc 300 PLN/mc 500 PLN/mc 800 PLN/mc 1300 PLN/mc 2000 PLN/mc 

 

   Ceny netto. VAT 23%. 

 

Możliwość dokupienia oddzielnie wsparcia telefonicznego – 200 PLN/mc 
Możliwość dokupienia godzin w archiwum – 100 PLN/10h  
 

Kontakt handlowy: 
sprzedaz@transmisjeonline.pl 
tel. 22 468 78 62 
 

 


