
Med Staylive Broadcaster sänder
du enkelt direkt från din
smartphone eller surfplatta.
Streama till din Staylive-miljö
bakom betalvägg för att nå ut och
erbjuda unikt värde till dina fans
och följare. 

Finns för iOS och Android.

Det har aldrig varit enklare att nå ut till dina tittare. Ta hand om scoreboard i realtid. Appen
lägger ihop livemiljön med lagnamn, spelare, lagfärger, klocka och andra funktioner som
behövs i din scoreboard.

Broadcast är enkelt!

TJÄNA PENGAR PÅ DIN
STREAMING PÅ ETT

VÄLDIGT ENKELT SÄTT

KOM NÄRMARE DIN PUBLIK
OAVSETT VAR DU ÄR.  ÖKA

SYNLIGHETEN OCH
SUPPORTERSKARAN

APPEN ÄR GRATIS OCH FINNS
TILLGÄNGLIG FÖR ANDROID

OCH iOS FÖR FLERTALET
ENHETER

FINNS TILLGÄNGLIG I
FLERA SPRÅK

KAMERA
Du kan klicka på kameran för
att få en översikt över vad du

filmar live.

TIME CAPSULE 
Spara höjdpunkter från din livesändning med
ett enkelt knapptryck under överföringen. 20
sekunder före klicket och 10 sekunder efter
klicket blir sparat i HD. Hela livesändningen
kan också bli sparad på din enhet.

SCOREBOARD 
Här kan du se en preview
på vad som visas live.

GÅ LIVE! 
Klicka på Start Live för att
starta din livesändning.

www.staylive.io

Dashboardöversikt

https://apps.apple.com/se/app/staylive-broadcaster/id1615999581
https://www.instagram.com/staylivese/?hl=en
https://twitter.com/staylivese
https://www.facebook.com/staylivese/
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.staylive.broadcaster&hl=sv&gl=US
http://www.staylive.se/


www.staylive.io

Hur du sänder via Staylive Broadcaster

Gå till appen Staylive
Broadcaster på din enhet.1 Tryck på "Live broadcast"

högst upp för att
livesända.2 3Logga in på appen med

dina Staylive-uppgifter.

Välj sedan din plattform.4 5 6Din livesändning kommer
dyka upp varpå du klickar på
den.

Välj vilken sport/innehåll
du ska sända, tryck sedan
på Next. 

Skriv in lagens namn under
"Match informations" och välj
lagfärger i scoreboarden
undertill.

7 8 9
Välj om du vill spela in
sändningen lokalt på din
enhet eller ej, bocka ur
"recording enable" om du
inte vill spela in
sändningen.

Appen gör ett nätverkstest för
att se vilken kvalité som
rekommenderas att sända i,
tryck sedan Next.

Klart! Tryck sedan på "Start Live"-knappen nere i
vänstra hörnet när du är redo att börja livesända.10

https://www.instagram.com/staylivese/?hl=en
https://twitter.com/staylivese
https://www.facebook.com/staylivese/
http://www.staylive.se/

