
EasyChair інструкції для авторів 

 

Відправка та рецензування матеріалів для конференції ESMO 2018 буде 

здійснюватися за допомогою системи EasyChair. 

Ця система надасть автору повну інформацію щодо процесу рецензування. 

Ви можете завантажити анотацію своїх тез і перевірити статус матеріалів. 

 

Ця інструкція призначена для ознайомлення авторів з процесом подачі тез. Вона 

включає 5 етапів: 

Налаштування облікового запису 

Відправка анотації 

Відправка тез 

Відправка виправлених тез 

Відправка фінальної версії тез 

Незважаючи на те, що процедура відправки матеріалів є досить простою і тому 

ми не очікуємо, що користувачі зіткнуться з проблемами, ми з радістю 

допоможемо, якщо у вас виникнуть запитання. Якщо вам потрібна допомога, 

зверніться до технічної підтримки за електронною адресою: 

esmo.krnu@gmail.com 

  

mailto:esmo.krnu@gmail.com


1 Налаштування акаунта 

Насамперед вам потрібно створити обліковий запис автора в системі EasyChair. 

Перейдіть за посиланням https://easychair.org/account/signup.cgi?conf=esmo2018. 

Ви будете автоматично переправлені на сторінку, яка показана на Рисунку 1. 

Введіть у текстове поле відображені в CAPTCHA символи і натисніть “Continue”. 

 

Рисунок 1: Введення інформації при реєстрації 

 

Слідуйте інструкціям на екрані, заповніть форму показану на Рисунку 2 і 

натисніть “Continue.” 

 

Рисунок 2: Заповнення форми 

 



Після реєстрації ви отримаєте на вашу електронну адресу листа, приблизний 

вигляд якого показано на Рисунку 3. Для завершення процесу реєстрації 

перейдіть за посилання у листі.  

 

Рисунок 3: Електронний лист підтвердження реєстрації 

 

Заповніть всю необхідну інформацію (Рисунок 4) і натисніть кнопку “Create my 

account” для завершення процесу реєстрації. 

 

Рисунок 4: Створення облікового запису 



 

Після створення облікового запису ви можете увійти до ESMO 2018 

натиснувши “click this link” (Рисунок 5) або перейти за наступним посиланням 

https://easychair.org/conferences/?conf=esmo2018. 

Примітка: Якщо ваше ім’я користувача вже зайняте, можливо, ви вже 

створювали обліковий запис в системі EasyChair для іншої конференції. В 

такому випадку вам потрібно відновити пароль в системі. 

 

Рисунок 5: Посилання на сторінку Авторизації 

 

2 Відправка анотації 

Після авторизації в системі EasyChair для конференції ESMO 2018, вам потрібно 

натиснути “enter as an author” (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6: Головна сторінка для авторів 

 

Слідуйте за інструкціями на екрані і заповніть всю необхідну інформацію про 

авторів (Рисунок 7). 

Примітка: Ви повинні ввести таку саму електронну адресу, яку ви ввели при 

створенні облікового запису в системі EasyChair. 

 



Рисунок 7: Інформація про авторів 

 

Заповніть анотацію, ключові слова та оберіть секцію для ваших тез (Рисунок 8). 



Рисунок 8: Відправка анотації 

 

 

 

 

 

 

 

 



Натисніть на посилання “Submit” для відправки вашої анотації (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9: Відправка анотації 

 

Після завершення відправки анотації, в меню сайту буде створено новий пункт 

меню ("Submission #" або "My Submissions" у випадку, якщо ви відправили 

декілька анотацій) (Рисунок 10). Натисніть “Submission #” для редагування 

будь-якої інформації про ваші тези. 

 

Рисунок 10: Сторінка редагування інформації про ваші тези 

 

Використовуйте посилання у правому верхньому куті для: 

Оновлення інформації про ваші тези: натисніть “Update information” у правому 

верхньому куті для зміни назви тез, анотації і ключових слів. 

Оновлення інформації про авторів ваших тез: натисніть “Update authors” для 

редагування будь-якої інформації про авторів ваших тез і натисніть “save.”. У 



випадку, якщо ваші тези мають декількох авторів, скористайтесь кнопкою “Add 

new author”. Для видалення авторів натисніть кнопку “X”,  а для зміни порядку 

авторів скористайтесь кнопкою “Reorder authors”. 

Оновлення файлів: посилання “Add file” використовується для завантаження 

матеріалів. 

Видалення тез: натисніть “Withdraw” для видалення тез. 

 

В кінці процедури відправки матеріалів (нової відправки або оновлення вже 

відправлених), ви отримаєте на вашу електронну адресу листа з адреси 

esmo2018@easychair.org. 

Як тільки процес рецензування ваших тез буде завершено, ви отримаєте листа 

рецензіями і рішення про прийняття/відмову тез до публікації. 

 

3 Відправка тез 

Ви можете завантажити ваші тези оновивши зареєстровану раніше анотацію. 

Якщо ви попередньо відправили анотацію тез, статусбар EasyChair містить 

пункти "Submission #" або "My Submissions", якщо ви завантажили декілька 

анотацій тез. Натиснувши на цю вкладку, ви будете переправлені на сторінку з 

інформацією про ваші тези (Рисунок 10). 

Використовуючи меню у правому верхньому куті ви можете змінити назву тез, 

анотацію і ключові слова натиснувши “Update information”, оновити 

інформацію про авторів, натиснувши “Update authors”. Крім того, ви можете 

завантажити документ ваших тез, натиснувши “Add file”. Після натискання 

“Add file”, ви зможете обрати файл, який бажаєте завантажити натиснувши на 

посилання “Select file” (Рисунок 11). 

Після того як ви завантажили файл ви можете оновити його натиснувши 

посилання “Update file”, яке з’явиться у правому верхньому куті замість “Add 

file”. 



Рисунок 11: Оновлення файлу тез 

 

4 Відправка виправлених тез 

Після того як ваші тези пройдуть рецензування, ви зможете надіслати 

виправлену копію матеріалів. Для цього натисніть меню "Submission #" і оберіть 

“Update file” у правому верхньому куті. 

Після вибору файлу, який ви хочете завантажити, натисніть клавішу “Submit”. 

 

5 Відправка фінальної версії тез 

Після остаточного розгляду ваших тез, вам буде надано деякий час на 

завантаження фінальної версії тез. Для цього натисніть меню "Submission #" і 

оберіть “Update file” у правому верхньому куті. 

Після вибору файлу, який ви хочете завантажити, натисніть клавішу “Submit”. 

 


