EASYCHAIR INSTRUCTIONS
1 - Create an EasyChair account (click the link below):

1 – Creați un cont EasyChair (apăsați link-ul de mai jos):

https://www.easychair.org/conferences/?conf=psiworld2015
- Click the sign up for an account
- Enter the CAPTCHA text
- Enter name, email, and password (at least 8 characters
long) of your choice
- Check your email (Inbox and Spam folders) - you will
receive a confirmation email from EasyChair
2- Submitting the paper:

- Apăsați pe sign up for an account
- Introduceți textul CAPTCHA
- Introduceți numele dvs., o adresa de e-mail și o parolă
(cel puțin 8 caractere) la alegere
- Verificați apoi căsuța de e-mail pentru confirmarea de la
EasyChair (în Inbox, dar și în folderul Spam)
2- Trimiterea lucrării:

- Login in your EasyChair account

- Intrați în contul dvs. EasyChair

- Click New Submission (for each new article) menu

- Intrați în meniul New Submission (pentru fiecare
lucrare)

- Complete all the required fields with your details

- Completați toate câmpurile cu detaliile dvs.

Please write a complete and correct Address for
Correspondence (for regular mail). It will only be
used for communication by post to send you the
Conference DVD.

Va rugam să scrieți o adresa corectă și completă
de corespondență prin poștă normală (în secțiunea
Address for Correspondence). Aceasta va fi folosită
pentru a vă trimite ulterior DVD-ul conferinței.

- In the Abstract field insert the extended abstract (350
words); go to Editing requirements page for details
regarding the content of the abstract

- În secțiunea Abstract scrieți rezumatul extins al lucrării
(350 cuvinte); pentru detalii privind conținutul vezi
pagina Editing requirements

- Upload the full text paper in the Paper(*) field

- Încărcați lucrarea în câmpul Paper(*)

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

4 – Actualizarea informațiilor și trimiterea unei noi
versiuni a lucrării

- After submission a new menu will appear on top of the
page code assigned to your paper, for example Paper 1
or Paper 4 (the menu for the submitted paper)

- După trimiterea lucrării va apărea un nou meniu în
partea de sus a paginii cu codul alocat lucrării dvs., spre
exemplu Paper 1 sau Paper 4

- If you submitted more than one paper on the top bar will
appear a menu called My submissions with a drop
down list with the designated code of all your
submissions

- Dacă ați trimis 2 lucrări, va apărea un meniu My
submissions unde veți putea găsi toate lucrările trimise
de dvs.

- When in the submitted paper menu (ex. Paper 4 – see
also the image below), you can
o update information,
o update authors
o submit a new version of your paper
o withdraw your paper

- Din meniul lucrării (ex. în Paper 4 – vezi și imaginea de
mai jos) puteți:
o actualiza sau modifica informațiile
o adăuga sau șterge autori
o trimite o noua versiune a lucrării
o retrage lucrarea

4 – See reviews

4 – Vizualizarea evaluărilor

- You will be informed about the decision regarding your
paper and the reviews by e-mail.

- Veți fi informat prin e-mail cu privire la evaluările și
deciziile referitoare la lucrările dvs.

- You can also view the reviews of your papers in your
account for every paper you submitted

- În meniul lucrărilor puteți să le și vizualizați

