7th GLIP Instrukcja nadsyłania streszczeń
Jeżeli wcześniej nie korzystali Państwo z programu EasyChair prosimy wykonać następujące
polecenia.
Proces nadsyłania streszczeń składa się z dwóch etapów:
1) Założenie konta w programie EasyChair
2) Nadesłanie streszczenia

Założenie konta w programie EasyChair:
•

Prosimy o przejście na stronę konferencji, korzystając z poniższego adresu:
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=7thglip

•

Następnie prosimy o kliknięcie na ‘sign up for an account’.

Use your EasyChair account to sign in.
User name:
Password:
Sign in

If you have no EasyChair account, sign up for an account
If you have problems to sign in then click this link

•

Gdy pojawi się następnie okno prosimy o wpisanie wygenerowanych
kliknięcie „continue”.
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Type the two words:

Continue

•

W następnym oknie należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail, po czym
kliknąć “continue”

First name(†):
Last name (*):
Email (*):
Continue

Po wykonaniu powyższego:
•

Otrzymają Państwo widomość e-mail na wcześniej podany adres.

•

Następnie należy otworzyć linka podanego w wiadomości.

•

Po odesłaniu od następnego okna należy wprowadzić swoje dane osobowe we
wszystkich wymaganych polach ; te oznaczone są gwiazdką ‘*’.

•

Następnie należy kliknąć na “Create my account” i wykonać polecenia pojawiające się
na ekranie komputera.

•

Prosimy o zanotowanie nazwy użytkownika oraz hasła w celu korzystania z programu
w przyszłości.

•

UWAGA: Hasło musi składać się z minimum 8 znaków.

Nadsyłanie streszczeń
Należy przejść na stronę konferencji 7th GLIP korzystając z poniższego adresu:
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=7thglip

1)

Prosimy wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło po czym kliknąć na ‘Sign in’.

2)

Po przeniesieniu na ‘Welcome Page’.

3)

Następnie należy kliknąć na ‘New Submission’

4)

Następnie należy podać wszystkie wymagane informacje; wymagane pola oznaczone są

gwiazdką “*”

W przypadku streszczeń autorstwa dwóch lub więcej osób prosimy o wprowadzenie danych
jednego z autorów, po czym o kliknięcie na ‘Click here to add more authors’ i wprowadzenie
danych pozostałych autorów. Należy także pamiętać o zaznaczeniu okienka ‘Corresponding
author’ przy autorach którzy, chcą otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem e-maila.

5)

UWAGA: Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego okienka dotyczącego grupy
tematycznej nadsyłanego streszczenia. Odpowiednie okienka znajdują
się pod oknami gdzie należy wprowadzić dane autorów.

6)

Następnie należy załączyć streszczenie.
UWAGA: Prosimy pamiętać o zaznaczeniu okienka ‘Abstract only’

7)

Następnie należy kliknąć na okienku “Submit” znajdującym się na dole ekranu
komputera.

Gdyby mieli Państwo dalsze pytania prosimy kontaktować się z Wojtkiem pod poniższym
adresem e-mail:
wojciechw62@gmail.com

