İlgili Kongrenin web sayfasında yayınlanan
“E-posterinizi hazırlamaya başlamak için
lütfen burayı tıklayınız” linkini tıklayarak
E-poster sayfasını açınız

* Sisteme giriş için, bildiri özetinizi gönderirken kullandığınız e-posta adresinizi ve parolanızı girmeniz gerekmektedir.
Parolanızı hatırlamıyorsanız, otomatik olarak oluşturulacak yeni bir parolanın e-posta adresinize gönderilmesini de
yine aynı sayfadan sağlayabilirsiniz.

Daha önce kayıt olduğunuz e-posta adresinizi girin

Parolanızı bu alana giriniz ve giriş tuşuna basınız

* Sisteme başarı ile giriş yaptıktan sonra, üstte bulunan “Yeni E-Poster Hazırla” düğmesine tıklayınız.
Hazırlayabilmeniz için tanımlanan ancak henüz tarafınızdan tamamlanmamış E-Poster başlıklarını görüntüleyebilirsiniz.

E-posterini, hazırlamak istediğiniz bildiri özeti
başlığını bu kısımdan seçiniz.

Hazırlamak istediğiniz E-Poster türünü seçerek ‘Kaydet ve
İkinci adıma Devam Et’ düğmesine tıklayınız.

 E-posterinizin metnini ve tüm içeriğini girebileceğiniz E-Poster Tipine göre belirlenmiş
alanlara metinlerinizi, tablo ve resimlerinizi artık girebilirsiniz.

En Çok Kullanılan Butonlar ve Özelllikleri

Bu düğmeyi kullanarak herhangi
bir ortamdan kopyaladığınız metni
E-Posterinize salt metin olarak
yapıştırabilirsiniz.

Bu düğmeyi kullanarak Microsoft
Word’den kopyaladığınız metni font, stil
v.b. özelliklerini koruyarak doğrudan
E-Posterinize yapıştırabilirsiniz.
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Bu düğmeyi kullanarak seçili bulunan
metine link verebilirsiniz.(Bu özelliği
kullanılarak aynı zamanda e-poster
içerisine resim ekleyebilirsiniz. Geniş
açıklama aşağıda anlatılmıştır.)

Bu düğmeyi kullanarak
doğrudan e-poster
metninizin içerisine resim
dosyası ekleyebilirsiniz

Bu düğmeyi kullanarak E-Poster içeriğinize video ekleyebilirsiniz. Poster
içerisine eklenecek videolar .flv uzantılı olmalıdır. Video dosyalarınızı .flv
uzantılı dosya formatına çevirmek için online video çevirisi yapan sitelerden
yararlanabilirsiniz. (http://media-convert.com/convert/)

Bu düğmeyi kullanarak E-Poster içeriğinize bir tablo ekleyebilir ve tablo
içeriğini girebilirsiniz. (Microsoft Word programı ile hazırladıgınız herhangibir
tabloyu bu düğmeyi kullanmadan direkt olarak posterinizin içine
yapıştırabilirsiniz)

POSTER ĐÇERĐSĐNE RESĐM EKLEME
Resimler sunucuya gönderilmeden önce dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.
- Resim boyutu max. 2MB veya altında olması gerekmektedir.
- Resim dosyasının isminde Türkçe karakterler , boşluk ve “ / . _ @ ‘ ^ ” vb. karakterler bulunmamalıdır.
(Örneğin: Resim1.jpg , image01.jpg vb.)

Bu düğmeyi kullanarak Resim özellikleri
penceresini açabilirsiniz.

Resim Özellikleri penceresinden
bilgisayarınızda bulunan resimleri sunucuya
yüklemek için “Sunucuyu Gez” butonunu
tıklayınız

* Resimlerinizi ekleyebileceğiniz, sunucuya daha önceden yüklenen resimleri görebileceğiniz alanda bulunan
dosyalarınız poster içerisine çağırılmadığı sürece sadece sunucu bilgisayar üzerinde bulunacak e-posterinizin
içerisinde görünmeyecektir.

Bilgisayarınızda bulunan resimleri eklemek
için “Gözat” butonu tıklayınız. Acılan
pencereden ilgili resmi seçip Aç butonunu
tıklayınız.

Upload butonu tıklanarak
bilgisayarınızda bulunan
resimleri sunucuya gönderin.

Sunucuya gönderilen dosyanın üzeri bir kez
tıklanarak e-poster içersine eklenebilir.

* Sunucuya gönderilen dosya karşı tarafa yüklenmekte internet bağlantısından kaynaklanan sorunlar nedeniyle
yavaş olabilir. Gönderilen dosyanın boyutunun ne kadar küçük olması o kadar hızlı gönderilmesine neden olur.

Sunucudan çağrılan resim, önizleme
bölümünde görünmektedir. Resminizin Genişlik
ve yüksekliği resmin boyutuna göre değişir.
Resmin boyutunu manuel olarak vermek için
Genişlik ve yükseklik bölümünü kullanınız.

POSTER ĐÇERĐSĐNE LĐNK VEREREK RESĐM EKLEME

* Resimlerinizi doğrudan metinlerin içerisine yerleştirmektense sunumu güçlendirmek için resimlere link vererek
görüntülenmesini sağlayabilir , resim üzerine tıklayarak resmin orijinal boyutunu görüntületebilirsiniz.

Link vermek istediğiniz kısmı
(kelime, cümle v.b.) seçiniz.

Link vermek istediğiniz kısım seçili iken
Köprü ekleme butonunu tıklayınız.
(Köprü Penceresi açılacaktır.)

Köprü Penceresinden
“Sunucuyu Gez” butonunu
tıklayınız.

* Link vererek resim ekleme işleminde kalan kısımlar “Resim Ekleme “ kısmında anlatılan kısımlar ile aynıdır.

Kaydet ve bitir butonuna tıklayarak e-posterimizi görüntüleyebiliriz.

POSTER ĐÇERĐSĐNE VĐDEO EKLEME
* E-posterinizin içerisine resim ekleyebileceğiniz gibi hareketli görüntü (video) ekleyebilirsiniz. Bunu
yapabilmek için eklenecek video dosyasının görüntü formatı Flash Video (.flv) şeklinde olmalıdır. Dosya
formatını .flv dosyasına çevirmek için http://media-convert.com/convert/ adresinden yararlanabilirsiniz.

1 -) Gözat butonunu tıklayarak
bilgisayarınızda bulunan video
dosyasını seçiniz.

3 -) Bu alanda herhangi bir
değişiklik yapılmasına gerek
yoktur. Kaydedilecek dosyanın
hangi amaç için kullanılacağı
istenmektedir.

2 -) Bilgisayarınızdan seçtiğiniz
video dosyasının formatına
göre bu alan otomatik
değişmektedir. Dosya formatı
her ihtimale karşı
doğrulanmalıdır.

4 -) Convert sonrası oluşacak
dosyanın Flash Video olması
için .flv olanın seçilmesi

5 -) OK tuşu ile dosyanızı
oluşturabilirsiniz. Download
işlemi için birkaç dakika
beklenmesi gerekiyor.

6-) Download tuşu ile
çevrilen dosyayı
indirebilirsiniz.
7-) Bu adres 24 saat boyunca dosyanın
karşı tarafta tutulduğunu daha sonrada
indirebileceğinizi belirtmektedir.

Bu düğmeyi kullanarak Flash özellikleri
penceresini açabilirsiniz.

* Flash Video ekleme işlemi için kalan kısımlar “Resim Ekleme “bölümünde anlatılanlar ile aynıdır.

