Systemet hanterar specialtecken, tabeller och bilder. Reviderade och godkända
dokument kan presenteras i Word- eller pdf-format eller laddas ner direkt till
konferensens/institutionens websida..
Ingen mjukvara behöver installeras och det finns ingen begränsnng för hur många
användare som kan arbeta simultant i systemet. Via e-post i Axaco kommunicerar du
enkelt med författare, konferensdeltagare och granskare.
Formatet och stilkraven för den slutgiltiga presentatinen av dokumenten definieras av
administratören.
Författarna har tillgång till sina dokument och kan göra ändringar fram till dess att de
gör en slutgiltig inlämning. Efter det kan ändringar endast göras med tillstånd av
administratören. Alla inlämnade dokument lagras i systemet och är tillgängliga för
granskning och annan hantering.
Översikt — urval av funktioner i Axaco Abstract
Bilder och tabeller
Axaco ger författarna möjlighet att skapa tabeller och ladda upp bilder för att skapa professionella
document.

Rapporter
I Axaco skapar du de rapporter du behöver baserade på dokumenten och författarna samt dela
dessa rapporter med dina kollegor.

Exportera dokumentinformation
Enkel funktionalitet för att exportera dokument till webbsidor, utskrivningsbara filer, externa
media.

Abstract/paper granskning och bedömning
Axaco hanterar granskningsprocessen online. Granskare av abstracts/papers bjuds in via
systemet och tilldelas ett eller fler dokument att granska. Anonym granskning är möjlig.
Bedömning, godkännande och avslag av dokument hanteras online. Kriterierna för hur
bedömingen ska gå till sätts upp av administratören i samförstånd med kraven från konferensen.

Konferensregistrering
Registreing för att delta på konferensen samt att anmäla sitt intresse för att skicka in ett
abstract görs i samma anmälngsformulär.
Du har även tilgång till all funktionalitet från Axaco Event management system för
konferensadministrationen.
*Se även våra produktblad Event management, Workshop, Resursadministration, Web
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I en och samma modul är det möjligt att markant minska den arbetsbörda som en
vetenskaplig/akademisk konferens innebär. Med en enkel onlinelösning är Axaco
abstract/papers det perfekta verktyget för att skapa en professionell image. De formulär
och mallar som du skapar sätter standarden på de inlämnade dokumenten.
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Axacos Abstract är en webbaserad dokumenthanteringsmodul som hanterar
hela processen från inlämning till slutpresentation.
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