COMO FAZER TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL (STREAMING/ON LINE) PELO LIVESTREAM

Passo 1:

1) Na página principal do “livestream” <www.livestream.com> clique em “LOGIN”.
Observação: caso sua primeira transmissão seja logo após a criação do canal,
passe diretamente para o passo 4.1, pois, seu canal já se encontra “logado”.

Passo 2:

2) Para “logar” coloque nos campos: o nome do seu canal (username) e a senha
(password).

Passo 3:

3) Pronto, seu canal já está ”logado”!
3.1) Clique em “BROADCAST NOW/TRANSMISSÃO AGORA”.

Passo 4:

4) Clique no nome do seu canal para selecioná-lo.
4.1) Clique em “Login”
Observação: o canal só estará selecionado quando estiver em azul.

4.1) Clique em “LOGIN”.
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Passo 5:

5) Clique em “Permitir” para que a
webcam seja habilitada.

Passo 6:

6) Você deverá configurar o canal para a transmissão.
6.1) Escolha qual webcam será utilizada.
Dica: poderá ser utilizada webcam do laptop, externa ou até uma filmadora. A filmadora permite
uma melhor transmissão.
6.2) Escolha a qualidade do “Video” e do “Audio” (Low/Alta, Med/Média, High/Baixa)
Atenção: quanto maior a qualidade configurada, mais lenta ficará a transmissão e maior será a
necessidade de internet banda larga com maior velocidade.
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Passo 7:
7) Clique em “Go live” para iniciar a transmissão.
Importante: caso haja a necessidade de diminuir ou aumentar a qualidade da
transmissão, clique em “Settings/Configurações”, configure e volte a transmitir. Não
se esqueça de clicar em “Go live”, pois ao dar “Stop/Pare”, o canal entrará em off line.
Dica: é possível salvar a transmissão na página <www.livestream.com/canal>. Assim
que o “Stop” for acionado, o livestream perguntará se deseja salvar a transmissão.

Passo 8:

8) Para acompanhar a página de
transmissão, a qual os internautas têm
acesso, clique em “WATCH” ou abra
uma nova guia e digite o endereço do
seu canal, no caso do Portal:
<www.livestream.com/portalforumeja>
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Passo 9:

9) Essa é a tela de transmissão do seu canal no livestream.
9.2) Para interagir com os internautas, digite os textos no quadro do “Say/Dizer”.
Importante: na transmissão em tempo real é possível interagir com os internautas através do chat/bate
papo.
Dica: caso deseje fazer o registro do chat/bate papo, orientamos que você vá salvando em uma pasta em
seu computador, pois o livestream não deixa registrado todo o bate-papo.
Atenção: para uma melhor transmissão é necessário uma internet banda larga com velocidade razoável.
Sugerimos pelo menos 1 MB.

Passo 10:

10) Caso deseje finalizar a transmissão, volte à tela
de administração (a mesma do Passo 6) e clique em
“STOP”.
10.1) Para que sua transmissão fique salva na página
do seu canal, após dar “Stop” e antes de fechar,
clique em “Save recording/Salve gravação”.
Dica: o livestream deixa registradas as gravações
salvas das mais novas para as mais antigas,
portanto, as gravações mais antigas darão lugar para
as mais recentes.
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