Format krav for Abstrakt/Dokument defineres av administrator.
De innsendte Abstrakt/Dokumenter er alltid tilgjengelig for innsender inntil de frister som er
satt for ferdigstillelse, og etter den tid kan de kun korrigeres på forespørsel. Alle
Abstrakt/Dokumenter er lagret i systemet, tilgang for autoriserte definert av administrator.
Oversikt — utvalg av funksjoner i Axaco Event Management
Bilder og Tabeller
Axaco gir innsenderen mulighet til å kreere tabeller og laste opp bilder, som skal til for å lage et
profesjonelt dokument.

Rapporter
In Axaco star du fritt til å lage de rapporter du måtte ønske basert på innsendte Abstrakt/Dokument
og innsendere, og selvfølgelig dele disse med dine kongress kollegaer.

Eksport av dokument data
Brukervennlig funksjonalitet gir deg muligheten til å eksportere dokumenter til nettsider, utskrifts filer
f, eks. cd etc.
Axaco håndterer godkjennelsen online. Granskere av abstract/papers inviteres via systemet og
tildeles et eller flere dokumenter som skal granskes Sikker og anonym godkjennelse er mulig. Score
kriterier blir satt for hver enkel konferanse av administrator for å tilfredsstille de krav som er satt av
konferansen.

Konferanseregistrering
Registrering for å delta på konferansen og melde sin interesse for å sende inn abstracts gjøres i ett
og samme påmeldingsformular.
Du har også tilgang all funksjonalitet i Axaco Event Management systemet for
konferanseadministrasjon.

*Se også våre produktblad Event management, Workshop og Ressurshåndtering
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Systemet håndterer alle spesielle bokstavtyper, tabeller og bilder. Godkjente dokumenter
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organisasjonens nettsider
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til å kreere et profesjonelt ansikt utad. De formularer og maler som du kreerer setter
standard for de innleverte dokumenter.
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