Покрокова інструкція з реєстрації на сайті конференцій
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
1. Необхідно заповнити всі обов’язкові поля, які позначені *

2. Позначте всі варіанти як у прикладі і натисніть «Створити»

3. Перед Вами автоматично виникне сторінка, на якій можна зробити подання матеріалів на
конференцію.

4. Обираємо «Нове подання», після чого бачимо кроки подання. Крок 1
 оберіть секцію
 позначте всі варіанти з контрольного списку
 погодьтеся з умовами авторського права
 натисніть «Зберегти і продовжити»

Крок 2
 виберіть файл тез
 завантажте його (після успішного завантаження назва файлу зміниться на код)
 натисніть «Зберегти і продовжити»

Крок 3
 система автоматично заповнює поля імені, прізвища та електронної адреси автора
матеріалів подання
 місце праці необхідно ввести самостійно




якщо авторами матеріалів є кілька осіб, то необхідно натиснути «Додати автора» і
ввести ім’я, прізвище та електронну адресу співавтора (співавторів), місце праці.
з поміж усіх авторів необхідно вибрати контактну особу для листування з
організаторами конференції та редакцією. Для цього під полем відповідного автора
треба поставити позначку




обов’язковими для заповнення є поля «Назва» та «Коротка анотація»
коротка анотація відображатиметься на сайті конференції поруч з іменем автора
(авторів) та назвою тез доповіді (статті)

Крок 4
 завантаження додаткових файлів дає змогу завантажити файл заявки для участі в
конференції
 для завантаження треба «Вибрати файл», «Завантажити» його і натиснути «Зберегти і
продовжити»







Після успішного завантаження виникає вікно, де можна вказати, що це файл заявки. У
полі «Назва» треба ввести слово «заявка»
у полі «Додатковий файл» побачити, що фал вже завантажено і відображається його
початкова назва та шифр

натиснувши «Зберегти і продовжити» Ви побачите, що можна прикріпити й інші файли,
якщо це передбачено вимогами участі в конференції
якщо окрім заявки на участь інших додаткових файлів завантажувати не потрібно, то
натискаєте «Зберегти і продовжити»

Крок 5
 на даному етапі Ви бачите усі файли Вашого подання, їх порядковий номер в системі
конференції (ID), вид файлу, розмір та дату завантаження
 якщо Ви бачите, що деякі дані треба змінити, то можете повернутися на попередні кроки







натиснувши «Завершити подання», Ви надсилаєте свої матеріали до менеджера
конференції та керівника секції
успішне подання переходить у статус «Активного подання»

усі наступні кроки (рецензування і публікацію на сайті) можна відслідковувати у
Вашому обліковому записі, а також через електронну адресу, яку Ви вказали при
реєстрації
у разі виникнення технічних питань контактуйте з менеджером конференції

