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Wszelkie prawa zastrzeżone

1. zakładasz konto i logujesz się na stronie https://streamyard.com/

2. po zalogowaniu łączysz się ze swoim kontem na FB wybierasz opcję DESTINATIONS i tam

FB Profil prywatny (lub inne social media, jeśli gdzieś indziej chcesz robić swój LIVE)

3. wracasz do BROADCAST

4. wybierasz opcję UPCOMING tam CREATE A BROADCAST i NEW BROADCAST

5. wybierasz konto, na którym chcesz nadawać swój LIVE. W tym przykładzie mam tylko

jedno konto FB profil prywatny.

6. wpisujesz tytuł spotkania i opis (Title, Description) w oba miejsca ten sam tekst, bo nie

wiem który gdzie się wyświetla. Ja wpisuję w oba okna to samo. Po skończonym FB LIVE
ewentualnie edytuję już bezpośrednio na FB opis. Potwierdzasz klikając CREATE BROADCAST

7. sprawdzasz działanie mikrofonu i kamery oraz wpisujesz swoje imię i nazwisko w pole

Display name i klikasz ENTER STUDIO

8. wchodzisz do studia. W tym momencie widzisz się już z kamery, ale jeszcze LIVE nie jest

dla nikogo widoczny. Na tym etapie ustawiasz w studio to, co i jak ma być widoczne
na Twoim LIVE. W oknie widzisz podgląd jak będzie wyglądać Twój Live.

9. na podglądzie obrazu z kamery klikasz Add to stream

10. ustawiasz udostępnienie ekranu opcja Share i tam Share Screen

11. potwierdzasz informację o udostępnieniu ekranu klikasz SHARE SCREEN

12. wybierasz jaki obszar ekranu chcesz udostępnić, opcja CAŁY EKRAN wtedy wszystko co

będziesz robić na ekranie swojego monitora będzie widoczne na LIVE. Odradzam tę
opcję.

13. opcja OKNO, wtedy udostępniasz widok tylko na jakiś jeden wybrany uruchomiony

program. Wybierasz, który z uruchomionych na Twoim komputerze programów chcesz
udostępniać. W moim przykładzie miałam uruchomiony PAINT i ten obraz wybrałam.
Klikasz UDOSTĘPNIJ. Wtedy bez względu co innego będziesz robić na swoim komputerze,
co otwierać, co klikać innego, to nie będzie widoczne dla innych. Będą widzieli tylko ten
konkretny udostępniony program. Pamiętaj, aby nie zwijać go do paska, bo wtedy
zniknie na LIVE podgląd.

14. opcja Karta Chrome możesz wybrać jedną otworzoną kartę z CHROME, i tylko tę jedną

kartę będą widzieli Twoi widzowie, bez względu na to co Ty tam innego będziesz klikać
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na swoim komputerze. Gdy wybierzesz odpowiednią kartę klikasz UDOSTĘPNIJ. W tym
przykładzie wybrałam kartę z YouTube.

15. gdy wybierzesz to co chcesz udostępnić i klikniesz UDOSTĘPNIJ pojawi się obok okienka z

kamerą okienko z udostępnionym ekranem

16. teraz możesz wybierasz jeden z dostępnych opcji widok, który chcesz, aby widzowie widzieli

17. widok pierwszy -> tylko Ty z kamery Internetowej bez udostępnionego ekranu

18. widok drugi -> Ty z kamery oraz z udostępnionym ekranem: duży obraz z kamery i mały

udostępniony ekran

19. widok trzeci -> Ty z udostępnionym ekranem: mały obraz z kamery i obok większy obraz

udostępnionego ekranu

20.widok czwarty -> Ty z udostępnionym ekranem: udostępniony obraz ekranu w pełnym

rozmiarze i mały obraz z kamery nałożony na obraz ekranu na dole po lewej stronie

21. widok piąty -> z udostępnionym ekranem: widok samego udostępnionego ekranu w

pełnym rozmiarze bez widoku z kamery

22. z boku masz opcję BANNERS

23.możesz dodać dowolne banery, których treść będzie się wyświetlać na LIVE na dole

ekranu. Aby stworzyć baner klikasz CREATE A BANNER

24.banery możesz wyświetlać na ekranie klikając na nim SHOW

25.pokaże się on wtedy na dole na ekranie

26.aby ukryć baner klikasz na nim HIDE

27. żeby edytować treść baneru klikasz ikonkę OŁÓWECZEK - EDIT

28. i wpisujesz tekst, zapisujesz zmiany klikając SAVE

29.gdy wszystko masz już ustawione (obraz z kamery widoczny, obraz udostępnionego

elementu ustawiony, widok ustawiony, banery stworzone) i jesteś gotowy do
rozpoczęcia FB LIVE, wtedy klikasz GO LIVE i wchodzisz na antenę

30.pokażą się wtedy czerwone oznakowania świadczące o tym, że LIVE już jest dostępny dla

Twoich widzów, ikonka OCZKA pokazuje ilu jest widzów na żywo

31. kończysz LIVE klikając END BROADCAST

Instrukcja obrazkowa:



1. zakładasz konto i logujesz się na stronie https://streamyard.com/
2. po zalogowaniu łączysz się ze swoim kontem na FB wybierasz opcję

DESTINATIONS i tam FB Profil prywatny (lub inne social media, jeśli gdzieś
indziej chcesz robić swój LIVE)

https://streamyard.com/


3. wracasz do BROADCAST

4. wybierasz opcję UPCOMING tam CREATE A BROADCAST i NEW BROADCAST

5. wybierasz konto, na którym chcesz nadawać swój LIVE. W tym przykładzie
mam tylko jedno konto FB profil prywatny:



6. wpisujesz tytuł spotkania i opis (Title, Description) w oba miejsca ten sam
tekst, bo nie wiem który gdzie się wyświetla. Ja wpisuję w oba okna to
samo. Po skończonym FB LIVE ewentualnie edytuję już bezpośrednio na
FB opis. Potwierdzasz klikając CREATE BROADCAST



7. sprawdzasz działanie mikrofonu i kamery oraz wpisujesz swoje imię i
nazwisko w pole Display name i klikasz ENTER STUDIO



8. wchodzisz do studia. W tym momencie widzisz się już z kamery, ale jeszcze
LIVE nie jest dla nikogo widoczny. Na tym etapie ustawiasz w studio to, co i
jak ma być widoczne na Twoim LIVE. W oknie widzisz podgląd jak będzie
wyglądać Twój Live.



9. na podglądzie obrazu z kamery klikasz Add to stream



10. ustawiasz udostępnienie ekranu opcja Share i tam Share Screen

11. potwierdzasz informację o udostępnieniu ekranu klikasz SHARE SCREEN



12. wybierasz jaki obszar ekranu chcesz udostępnić, opcja CAŁY EKRAN wtedy
wszystko co będziesz robić na ekranie swojego monitora będzie widoczne
na LIVE. Odradzam tę opcję.



13. opcja OKNO, wtedy udostępniasz widok tylko na jakiś jeden wybrany
uruchomiony program. Wybierasz, który z uruchomionych na Twoim
komputerze programów chcesz udostępniać. W moim przykładzie miałam
uruchomiony PAINT i ten obraz wybrałam. Klikasz UDOSTĘPNIJ. Wtedy bez
względu co innego będziesz robić na swoim komputerze, co otwierać, co
klikać innego, to nie będzie widoczne dla innych. Będą widzieli tylko ten
konkretny udostępniony program. Pamiętaj, aby nie zwijać go do paska, bo
wtedy zniknie na LIVE podgląd.



14. opcja Karta Chrome możesz wybrać jedną otworzoną kartę z CHROME, i
tylko tę jedną kartę będą widzieli Twoi widzowie, bez względu na to co Ty
tam innego będziesz klikać na swoim komputerze. Gdy wybierzesz
odpowiednią kartę klikasz UDOSTĘPNIJ. W tym przykładzie wybrałam kartę z
YouTube.



15. gdy wybierzesz to co chcesz udostępnić i klikniesz UDOSTĘPNIJ pojawi się
obok okienka z kamerą okienko z udostępnionym ekranem



16. teraz możesz wybierasz jeden z dostępnych opcji widok, który chcesz, aby
widzowie widzieli

17. widok pierwszy -> tylko Ty z kamery Internetowej bez udostępnionego
ekranu



18. widok drugi -> Ty z kamery oraz z udostępnionym ekranem: duży obraz z
kamery i mały udostępniony ekran



19. widok trzeci -> Ty z udostępnionym ekranem: mały obraz z kamery i obok
większy obraz udostępnionego ekranu



20. widok czwarty -> Ty z udostępnionym ekranem: udostępniony obraz
ekranu w pełnym rozmiarze i mały obraz z kamery nałożony na obraz
ekranu na dole po lewej stronie



21. widok piąty-> z udostępnionym ekranem: widok samego udostępnionego
ekranu w pełnym rozmiarze bez widoku z kamery

22. z boku masz opcję BANNERS



23. możesz dodać dowolne banery, których treść będzie się wyświetlać na
LIVE na dole ekranu. Aby stworzyć baner klikasz CREATE A BANNER



24. banery możesz wyświetlać na ekranie klikając na nim SHOW



25. pokaże się on wtedy na dole na ekranie

26. aby ukryć baner klikasz na nim HIDE



27. żeby edytować treść baneru klikasz ikonkę OŁÓWECZEK - EDIT

28. i wpisujesz tekst, zapisujesz zmiany klikając SAVE



29. gdy wszystko masz już ustawione (obraz z kamery widoczny, obraz
udostępnionego elementu ustawiony, widok ustawiony, banery stworzone) i
jesteś gotowy do rozpoczęcia FB LIVE, wtedy klikasz GO LIVE i wchodzisz na
antenę

30. pokażą się wtedy czerwone oznakowania świadczące o tym, że LIVE już
jest dostępny dla Twoich widzów, ikonka OCZKA pokazuje ilu jest widzów na
żywo



31. kończysz LIVE klikając END BROADCAST

Dziękuję :)
Zapraszam do wystawienia opinii o tym poradniku

TUTAJ KLIKNIJ
(zjedź na sam dół aby dodać swoją opinię (trzeba być zalogowanym)

W prezencie za wystawioną opinię otrzymasz 20% zniżki
do wykorzystania JEDEN RAZ na dowolny inny mój kurs z platformy

www.kursy.klient-z-internetu.pl
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Teraz lub w przyszłości w dowolnym czasie
(otrzymany kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi,

to oznacza, że jeśli jakiś kurs będzie przeceniony np. 15% zniżki, wtedy nie połączą się
oba kody 15% + 20%. Możesz wykorzystać albo zniżkę 15% albo zniżkę 20%)

Zapraszam do mojego głównego kursu na temat tworzenia lejków
marketingowo-sprzedażowych do marketingu sieciowego

>>SPRAWDŹ TUTAJ<<

Zapraszam na Bezpłatne Wyzwanie 12 tygodni
z GWARANCJĄ DOCHODU minimum 1000 zł

na temat budowania biznesu online

>>SPRAWDŹ TUTAJ<<

https://kursy.klient-z-internetu.pl/courses/jak-uruchomic-fb-live-za-pomoca-streamyard-aby-moc-udostepnic-ekran-monitora/
https://klient-z-internetu.pl/warsztaty-21-dni-budowania-systemu-biznesu-dla-mlm/
https://kursy.joannasitarz.pl/sp-freedom-12-tyg-wyzwanie/

