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EASYCHAIR Instructions for Authors

1.Create an EasyChair account

1.Creați un cont EasyChair

Click the link below:

Accesațilink-ul de mai jos:

https://easychair.org/conferences/?conf=apsc2016
Click the sign up for an account.
Apăsați pe sign up for an account.
Enter the CAPTCHA text.
Introduceți textul CAPTCHA.
Enter name, email, and password (at least 8
Introduceți numele dvs, o adresa de e-mail și o
characters long) of your choice.
parolă (cel puțin 8 caractere) la alegere.
Check your email (Inbox and Spam folders) - you
Verificați apoi e-mail-ul pentru confirmare (în
will receive a confirmation email.
Inbox și Spam).
2.Submitting the paper

2.Încărcarea lucrării

Login in your EasyChair account.
Click New Submission (for each new article)
menu.

Autentificați-vă în contul dvs. EasyChair.
Intrați în meniul New Submission (pentru
fiecare lucrare).

Complete all the required fields with your details.
In the Abstract field insert the extended abstract
(350 words).
Upload the full text paper in the Paper(*) field.
Upload the .doc sau .docx format of your paper.

Completați toate câmpurile cu datele dvs.
La secțiunea Abstract scompletați rezumatul
lucrării dvs (350 cuvinte).
Încărcați lucrarea în câmpul Paper(*).
Încărcați versiunea .doc sau .docx a lucrării dvs.
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Note: The first version of your article will not
contain author details. The blinded manuscript will
be included in the review process. The final version
of your article (after the notification regarding the
review result) will contain your detail: name,
affiliation, e-mail etc

Notă: Prima versiune a articolului nu va conține
date despre autor. Manuscrisul anonimizat va fi
inclus în procesul de evaluare. Forma finală a
articolului dumneavoastră (re-trimis după
primirea notificării privind rezultatul evaluării)
va conține toate datele necesare: nume, afiliere,
e-mail etc.

3.Updating information and submitting a new
version of your paper

3. Actualizarea informațiilor și trimiterea
unei noi versiuni a lucrării

After submission a new menu will appear on top of
the page, containing the code assigned to your
paper, for example Submission 1 (the menu for the
Submission 1).

După trimiterea lucrării va apărea un nou meniu
în partea de sus a paginii cu codul alocat lucrării
dvs, spre Submission 1.
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If you submitted more than one paper on the top bar
a menu called My submissions will appear.
The menu for the Submission include the following
options:
- Update information
- Update authors
- Update file
- Withdraw

Dacă ați trimis două lucrări, va apărea un meniu
My submissions unde veți găsi toate lucrările
trimise de dvs.
Meniul lucrării include următoarele opțiuni:
- Actualizarea sau modificarea informațiilor
- Adăugarea și ștergerea autorilor
- Trimiterea unei noi versiuni a lucrării
- Retragerea lucrării.

4. See reviews

4. Vizualizarea recenziilor

You will receive notifications about the decision
regarding your paper and the reviews by e-mail.
You can view the reviews of your papers in your
account for every submitted paper

Veți primi mesaje prin e-mail cu privire la
lucrările dvs.
În meniul lucrărilor puteți să vizualizați
evaluările pentru lucrările încărcate.

