Ghid pentru adăugarea unui rezumat pe platforma EasyChair

1. Cu ajutorul unui browser web accesați adresa https://easychair.org/
2. Se va deschide pagina din imaginea de mai jos. În această pagină dați clic
pe butonul din dreapta sus intitulat “Log in” (1) (dacă sunteți deja logat
trece-ți peste primi doi pași).
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3. După ce logarea a fost realizată cu succes, accesați adresa
https://easychair.org/my/conference?conf=cngf2020
(folosind
același
browser web în care ați făcut și logarea de la pasul 1. Se va deschide pagina
de mai jos. În această pagină dați clic pe butonul “enter as an author” (2).
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4. După apăsarea acestui buton veți fi redirecționat către pagina de mai jos.
În cazul în care pagina deschisă nu arată ca cea din imaginea de mai jos
apăsați pe butonul “New Submission” (3) Pentru a adăuga un nou rezumat.
În secțiunea “Author 1” va trebui să completați câmpul “First name” (4) cu
prenumele primului autor, câmpul “Last name” (5) cu numele de familie al
primului autor, câmpul “Email” (6) cu adresa de email a primului autor. În
câmpul “Country” (7) dați clic pe triunghiul din capătul câmpului, și din lista
deschisă selectați tara de origine, în câmpul “Organization” (8), completați
organizația din care faceți parte primul autor, în câmpul “Web page” (9)
puteți completa adresa personală de internet (completarea acestui câmp
este opțională). Dacă bifați pătrățelului din fața textului “corresponding
autor” (10), înseamnă că acesta va fi autorul cu care vom coresponda în
continuare. Dacă bifați cerculețul din fața textului “presenter” (11),
înseamnă că acesta va fi autorul ce va prezenta lucrarea în cadrul
conferinței. (!!! În cazul în care articolul are mai mulți autori, toți pot fi
selectați ca autori corespondenți, însă doar unul dintre ei poate fi selectat
ca prezentator.)
Aceleași date se vor completa și pentru restul autorilor în secțiunea “Author
2” și “Author 3”.
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În cazul în care articolul are unul sau doi autori celelalte secțiuni,
corespunzătoare autorilor, respectiv “Author 2” și “Author 3”, nu vor fi
completate. În cazul în care articolul are mai mult de trei autori, dați clic pe
textul “Click here to add more authors” (12) și va fi adăugată, deasupra
textului, o nouă secțiune pentru autor ce se va completa ca celelalte.
5. În câmpul “Title” (13) va fi completat titlul articolului, iar în câmpul
“Abstract” (14) se va completa rezumatul articolului. (!!! Acesta va trebui
să conțină maxim 300 de caractere.)
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6. În câmpul “Keywords” (15) se vor completa cuvintele cheie ale articolului.
Trebuie completate minim 3 cuvinte cheie. (!!! Acestea se vor completa cate
unul pe rând).
7. În secțiunea “Topics” se va bifa pătrățelul din fața temei în care se
încadrează articolul propus. (!!! Este posibilă selectarea unei singure teme
per articol).
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8. Va mai trebui să completați dacă doriți să participați la concursul
“EXCELSIOR Geo-Young” prin bifarea cerculețului din fața opțiunii dorite
(16) (“Yes” – Da sau “No” – Nu ).
În final apăsați butonul “Submit” (17) pentru a fi înregistrat rezumatul
articolului.
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Pentru orice nelămuriri, cu privire la platforma EasyChair ne puteți contacta la
adresa de email: cngf2020.papers@gmail.com

