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W tym przewodniku dowiesz się jak …

GetResponse Multimedia Studio pomoże Ci nagrywać jak również dodawać i przechowywać pliki 
audio, video, zdjęcia, dokumenty, tworzyć kody QR oraz korzystać z unikatowych zdjęć z serwisu 
iStockphoto.

Używanie multimediów

 Aby rozpocząć korzystanie z multimediów wybierz Dane konta z sekcji Moje konto i kliknij na 
ikonę Multimedia. 

 Galeria podzielona jest na 6 sekcji: iStockphoto, Video, Audio, Zdjęcia, Dokumenty oraz Kody 
QR. 

 Aktualna wielkość Twojej galerii widoczna jest w prawym górnym rogu. 

 Aby dodać plik do swojej galerii konieczne jest utworzenie nowego folderu. Pozwoli to na 
lepsze zarządzanie plikami oraz usprawni ich wyszukiwanie.

Każdy plik, czy też folder możesz usunąć w dowolnym momencie klikając na odpowiednią ikonkę.
Pojedynczy plik dodawany do galerii nie powinien być większy niż 20 MB. W sumie możesz dodać 
1GB plików do swojego Multimedia studio.

Galeria iStockphoto

Jako użytkownik konta GetResponse posiadasz możliwość korzystania z galerii ponad 1000 
profesjonalnych zdjęć, które zostały starannie wyselekcjonowane z serwisu iStockphoto.com.

 Aby przeglądać dostępne zdjęcia wybierz zakładkę iStockphoto w sekcji Multimedia oraz 
intersującą Cię kategorię. 
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 Każde zdjęcie z sekcji iStockphoto możesz również dodać do jednego ze swoich folderów 
poprzez kliknięcie w guzik Dodaj do galerii po najechaniu myszką na interesujące Cię zdjęcie.

Video i Audio

Nagrywanie video/audio

 Aby utworzyć nagranie video lub audio przy użyciu własnej kamery i mikrofonu wybierz 
zakładkę Video w sekcji Multimedia. 



4

Email Marketing. Skutecznie.

 Następnie kliknij na Dodaj nowe nagranie i wybierz jego typ w zakładce Video lub Audio. 

Następnie zezwól GetResponse na dostęp do Twoich urządzeń i kliknij Nagrywaj.

W zakładce Ustawienia będziesz mógł dopasować jakość nagrania i obrazu. Jeśli masz 
zainstalowanych kilka kamer lub mikrofonów wybierz te, z których chcesz skorzystać i zapisz 
ustawienia.

Nagranie możesz zatrzymać w dowolnym momencie, a następnie wznowić. Aby zatrzymać 
nagranie kliknij w przycisk Stop i zdecyduj czy chcesz je zapisać, odtworzyć lub nagrać ponownie. 

 Po zapisaniu plik audio znajdzie się w folderze Audio, a nagranie z kamery w zakładce Video.

Dodawanie plików do galerii

Możesz dodać również własne pliki video ( .flv, .flv4, .mp4 ) lub audio (.flv ).  W zależności od tego 
czy chcesz dodać audio czy video, wybierz odpowiednią zakładkę.

 W celu dodania pliku z Twojego dysku wybierz opcję Dodaj plik. 

 Żeby dodać plik korzystając z jego URL wybierz Dodaj z URL. Okno do wklejenia linku pojawi 
się automatycznie po wybraniu tej opcji.
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Zgodnie z powyższym opisem możesz również dodać inne typy plików. Wystarczy przełączyć się 
do interesującej Cię zakładki pomiędzy Video, Audio, Zdjęcia, Dokumenty czy Kody QR.4. 

Kody QR

Konto GetResponse umożliwia korzystanie ze specjalnego generatora fotokodów, w których 
możesz zapisać informacje dla odbiorców. Informacja ta może być odczytana przy użyciu 
smartfona. 

 Aby utworzyć kod kliknij na Dodaj nowy kod QR w zakładce Kody QR.

Wybierz wariant Twojego kodu : tekst, adres URL, Numer telefonu, SMS, E-mail lub Vcard. 
Po wpisaniu danych kod wygeneruje się automatycznie po prawej stronie. Wystarczy wybrać jego 
rozmiar (S lub M), wpisać nazwę i zapisać.
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Dodawanie multimediów do wiadomości

Pliki multimedia możesz umieszczać w każdej wiadomości utworzonej w formacie HTML.

 Aby dodać zdjęcie do wiadomości kliknij na grafikę zastępczą. Wówczas automatycznie 
otworzy się okno Twojej galerii skąd będziesz mógł wybrać konkretne zdjęcie. 

 W każdym momencie, z kolumny po prawej stronie okna, możesz dodać kolejny blok do 
umieszczania zdjęć. Wystarczy, że przeciągniesz go do edytowanego szablonu wiadomości i 
upuścisz w wybranym miejscu.  

 Rozmiar zdjęć umieszczonych w wiadomości możesz dowolnie zmieniać za pomocą narzędzi 
dostępnych na podświetleniu grafiki.


