19. Élőnyelvi Konferencia, 2016 – Marosvásárhely
„Élőnyelvi kutatások és a dialektológia”
REGISZTRÁCIÓS FELÜLET
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A 19. Élőnyelvi Konferencia regisztrációja a ConfTool rendszerben történik.
1. Kezdőfelület

A kezdőfelületen a First time here? alatti Create account and submit contribution (Fiók
létrehozása és jelentkezés elküldése) fülre kattintva a következő lap nyílik meg:

2. Regisztráció

Ezen az oldalon új felhasználói fiókot hozhat létre a ConfTool konferenciakezelő rendszerben.
Az összes csillaggal (*) jelölt mezőt ki kell tölteni.
A személyes információk alatt a következő adatokat adja meg:
Szervezet/Cég (Intézmény)
Osztály/Tanszék
Cím
Akadémiai cím
Keresztnév
Vezetéknév
Címsor 1
Címsor 2
Irányítószám
Város
Állam/terület/tartomány (kizárólag Egyesült Államok/Kanada/Ausztrália)
Ország
Telefonszám
Fax
E-mail
Holnap URL
Felhasználói megjegyzések
Felhasználói fiók
Felhasználónév
A felhasználónévnek legalább két karaktert kell tartalmaznia; a rendszer megkülönbözteti a kisés nagybetűket.
Jelszó
A jelszónak legalább öt karaktert kell tartalmaznia, köztük legalább egy betűnek és egy
számnak szerepelnie kell. A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Absztrakt feltöltése – 1. lépés
A regisztrációról a rendszer e-mailt küld. Belépés után a következő lap nyílik meg:

A
Submit
contribution
(Bejelentkezés/absztrakt elküldése) fülre
kattintva a következő adatok tölthetők fel
a rendszerbe:
A Conference track alatt válassza ki az
Abstract fület.
Information on Author(s): a szerzőkre
vonatkozó információk. A társszerzők
neveit vesszőkkel válassza el egymástól.
Submission Details: részletek
Title of contribution: absztrakt címe
Absztrakt: max. 2000 leütés
Topics: válassza ki a megfelelő
témakört, illetve új műhelyt is javasolhat,
melynek címét/témáját az utolsó fülben
adhatja meg (Remarks/Message to the
Program Committee and Chairs)
Keywords: max. 5 kulcsszó
Lépjen tovább a Proceed gombra való kattintással.
3. Absztrakt feltöltése – 2. lépés
A következő oldalon kattintson a Save submission, Upload files later gombra. Az absztraktot
tartalmazó dokumentum feltöltéséről a továbbiakban értesítjük a jelentkezőket.
A rendszer ezzel létrehozza a jelentkezést, illetve e-mailt küld a feltöltésről.

4. Továbbiak
A kezdőfelületen megtekintheti felhasználói adatait (Show User Account Details), változtathat azokon
(Edit User Account Details), megtekintheti az absztraktot (Show Abstract), változtathat rajta (Edit
Contribution Details), feltöltheti az absztraktot tartalmazó dokumentumot (Upload Contribution),
illetve visszavonhatja jelentkezését.
A regisztrációs felülettel kapcsolatos további kérdéseire az elonyelvi19@gmail.com címen válaszolunk.

A szervezők

