
Video Meeting

pozytywnie nakręceni polecają https://WebRTC.pl

https://webrtc.pl/


Dedykowana strona Video Spotkania:

https://app.webrtc.pl/ 

https://app.webrtc.pl/


START free – demo usługi dla Video Spotkania 1:1



Ustawienia: przetestuj mikrofon, kamerę, 
wybierz swój profil, język menu.



Ustawienia, zakładka więcej: wybierz swój język.



Wpisz swoje Imię lub inną dowolną nazwę spotkania.



Czuj się zaproszony, dołącz do spotkania, włącz kamerę 
aby inni uczestnicy spotkania dobrze Cię widzieli.



Wszyscy jesteśmy gospodarzami
Przyciski funkcyjne: włącz mikrofon, kamerę, 

udostępnij dokument, czat, stwórz ankietę, głosuj …



Przyciski funkcyjne:





Przyciski funkcyjne: wyrażanie emocji w czasie spotkania.



Przyciski funkcyjne, więcej działań.



Zapisz spotkanie na YouTube lub transmituj online.



W czasie spotkania możesz wybrać skrót z klawiatury aby 
osiągnąć poniższą funkcjonalność (shift +?)



Bezpłatny test:
na chwilę - na dłużej - na zawsze

Zapraszam Cię na kawę

Użytkownicy którzy klikną powyższy link na telefonie 
komórkowym lub komputerze stacjonarnym nawiążą 

pomiędzy sobą bezpłatne Video Spotkanie

https://app.webrtc.pl/join-meeting/Zapraszam_na_kawe


Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do panelu 
administracyjnego dzięki któremu możesz wysyłać 

zaproszenia przez e-mail do wielu uczestników.

https://app.webrtc.pl/register


Wpisz swoją nazwę użytkownika, e-mail, hasło



Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego.
Tutaj możesz edytować lub usuwać zakończone spotkania

https://app.webrtc.pl/login


Wpisz poprawne dane celem zalogowania się.



Tylko wersja płatna umożliwia tworzenie spotkań 
i zaproszenie uczestników przez e-mail.



Wpisz dowolną nazwę spotkania, wybierz datę i godzinę, 
ewentualnie ustaw hasło które muszą podać dołączający do 

spotkania, wpisz adresy e-mail osób które chcesz zaprosić, 
wybierz swoją strefę czasową. 



Na wskazane e-maile zostaną wysłane zaproszenia 



Cennik

1 spotkanie i 100 uczestników

12 miesięcy = 123.00 zł

Miesięcznie = 10.25 zł

Dziennie to tylko 33 grosze 

Aby 5-ciu dowolnych pracowników mogło w tym samym czasie dzień/godzina zorganizować 
5 różnych spotkań, każde x 100 uczestników powinieneś kupić 5 abonamentów.

Formularz zamówienia

https://sklep.przelewy24.pl/zakup.php?z24_id_sprzedawcy=21139&z24_kwota=12300&z24_currency=pln&z24_nazwa=Video+Konferencje,+Abonament+x+12+miesi%EAcy&z24_opis=Nielimitowane+video+spotkania+-+jeden+kana%B3+rozm%F3wny.+Zaproszenia+wysy%B3ane+do+u%BFytkownik%F3w+w+formie+e-mail+lub+linku.++iframe+do+umieszczenia+na+firmowej+stronie+Internetowej.+Konferencje+dla+nieograniczonej+liczby+uczestnik%F3w+przez+YouTube.+Szyfrowanie+DTLS-SRTP;+Maksymalna+ilo%B6%E6+uczestnik%F3w+x+100&z24_return_url=https://webrtc.pl/&z24_language=pl&k24_kraj=PL&z24_crc=b0619db2&


Gdy masz wykupiony roczny abonament, możesz tworzyć 
spotkanie/a wpisując swoją dowolną nazwę użytkownika i 
hasło xxxxxxxx przydzielone przez administratora WebRTC.pl



Jeżeli posiadasz dwa abonamenty, nie możesz w tym 
samym czasie zorganizować trzeciego spotkania. 

Usuń z panela nieaktywne spotkania lub dokup kolejne abonamenty



Utworzone spotkanie, możesz dowolnie edytować, dodając 
np. hasło lub emaile zaproszonych osób.



Wszystko, czego potrzebujesz to kilka linijek </kodu>
dodaj je do swojej strony internetowej lub aplikacji aby wdrożyć 

własne rozwiązanie Video Spotkań.

<!doctype html>

<html>

<head>

</head>

<body>

<div style="width: 100%; height: 600px">

<iframe allow="camera; microphone; fullscreen; display-capture; autoplay" src="https://app.webrtc.pl/join-meeting/Tu_wpisz_nazwę_swojej_Firmy" style=" height: 101%; 
width: 100%; border: 0px;"></iframe>

</div>

</div>

</div>

</body>

Powyższy kod możesz testowo uruchomić na swoim komputerze, jak to zrobić?

1. Skopiuj tekst ramki

2. Wklej do notatnika

3. Wybierz zakładkę PLIK, zapisz jako:

a) nazwa pliku: DOWOLNA.html

b) zapisz jako typ: Wszystkie pliki

c) kodowanie: ANSI



Udostępnij pracownikom, partnerom biznesowym 
Video Spotkania bezpośrednio z Twojej witryny, aby Klienci 

widzieli, że wchodzą w interakcję z twoją marką!


