Kongre Yönetim Sistemi – Yazar için Kullanıcı Kılavuzu
Sisteme Giriş
Sisteme Kayıt bölümünden üye olunduktan sonra herkes yazar yetkisine sahip olmaktadır. Eğer hakem ya da alan
Koordinatörü yetkiniz yoksa Sisteme Giriş bölümünden e-posta adresiniz ve şifrenizle sisteme yazar kullanıcı türünü
seçerek bağlanabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız Şifremi Unuttum seçeneğiyle hatırlatma e-postası isteyebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir menü ile karşılaşılmaktadır. İlgili menünün anlatımı görseller üzerinden
yapılmıştır.

Bildiri Gönderimi

Yazar kullanıcısı yukarıdaki gibi yeni bildiri gönderme ve var olan bildirilerini takip etme yetkisine sahiptir. Yeni bildiri
gönderirken aşağıdaki ekran aracılığı ile istenen bütün alanların doldurulması gerekmektedir. Eğer sadece özet ile
başvuru yapılıyorsa bili ilgili özetin doc ya da docx formatında belge olarak da hazırlanması ve yazar bilgilerine yer
verilmeden kaydedilerek sisteme dosya olarak eklenmesi gerekmektedir (Gönderim ekranındaki uyarıları lütfen
dikkatlice okuyunuz).

Bildiri Takibi
Daha önce gönderilmiş olan bildiriler Bütün Bildiriler sekmesi tıklanarak görüntülenebilir. Aşağıdaki görselde
gönderilmiş olan bildirilerin listelenmiş halidir. Eğer bildiri henüz incelenmeye alınmadıysa yazar tarafından silinebilir
ve düzenlenebilir. Ancak incelemeye alınmış ve süreci başlatılmış bildirilerin silinme yetkisi kaldırılmaktadır.

İlgili liste aracılığı ile görüntülenen bildiri aşağıdaki gibi görüntülenmektedir. Buradan süreç boyunca yazar ve hakem
gönderileri takip edilebilir.

Aynı şekilde listeden seçilerek görüntülenmiş olan bir bildiri yazdır seçeneği ile yazdırılabilir.

İnceleme sürecinden sonra bildiri listesi aşağıdaki gibi görünecektir.

Görüntüle tıklandığında yazar kendisinden istenilenlere göre özeti ya da tam metni düzenleyerek tekrar gönderebilir.

Özet/Tam Metin Bildiri Bilgilerini Düzenle

Düzenlenen Özet/Tam Metin Dosyasını Yeniden Yükle

Sürecin ikinci tura geçebilmesi için Düzenlenen Özet/Tam Metin Dosyasını Yeniden Yükle yazan yerden dosyasının son
halinin tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Herhangi bir değişiklik yapılmamış olsa bile dosya yine buradan
yüklenmelidir. Bildiri üzerinde yapılmış olan değişiklikler istenmiş olması durumunda rapor halinde tam metin gönder
seçeneği sonrasındaki alan aracılığıyla sisteme yüklenebilir.

Mesaj Kontrolü
Yazarlar süreç boyunca iletişimi kongre yönetim sistemi üzerinden yürütebilirler. Mesajlar modülü yazara gönderilmiş
olan mesajları ve yazarın göndermiş olduğu mesajları kayıt altına alır ve aşağıdaki senekler aracılığıyla görüntülenir.

Bildirinin tüm süreçleri hakkında yazara bilgilendirme mail/mesajları gelmektedir.

Bildirinin kabul ve ret durumunda da ilgili mektuplar mesaj ekine eklenerek yazara gönderilmektedir.

Yeni Mesaj
Yeni mesaj Gönder seçeneği ile yazar Düzenleme Kuruluna ya da görselde de gösterildiği gibi bildirisin göndermiş
olduğu temanın alan koordinatörüne mesaj gönderebilir.

İlgili mesajlar cevaplandığında yazar mesajı sistem üzerinde görebileceği gibi maili üzerinden de takip edebilir.

Kullanıcı Bilgileri
Aşağıdaki menüler aracılığıyla yazar Sisteme Giriş Bilgilerini (e-posta, adı soyadı ve şifre) ve adres telefon kurum gibi
Kayıt Bilgilerini görüntüleyebilir ve güncelleyebilir.

