
Navodila za EasyChair 
 
Za oddajo prispevkov uporabljamo recenzentski sistem EasyChair. V nadaljevanju so kratka navodila. 
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Registracija in prijava 
Spletna stran za oddajo prispevkov je na voljo na naslovu:  
https://easychair.org/conferences/?conf=dsi2020 
 
Ob prihodu na spletno stran se najprej pojavi prijavno okno (Slika 1). Če že imate svoj Easychair račun, 
vpišite uporabniško ime in geslo v ustrezna polja in pritisnite na gumb "Log in". Če računa še nimate, 
pritisnite na povezavo "create an account" ter (po preverbi, da niste robot) kreirajte svoj račun (Slika 2).  
 

 
Slika 1: zaslonska maska za prijavo 

  

https://easychair.org/conferences/?conf=dsi2020


 
Slika 2: zaslonska maska za kreiranje računa 

Po izpolnitvi tega obrazca vam EasyChair pošlje elektronsko pošto s povezavo, na kateri svojo prijavo v 
sistem zaključite  s svojimi osebnimi podatki, uporabniškim imenom in geslom (Slika 3) 
 

 
Slika 3: Vpis osebnih podatkov o uporabniku EasyChair 



Najava prispevka 
Prijavite se v Easychair s svojim uporabniškim imenom in geslom ter vstopite kot avtor. Za predvideni 
prispevek morate najprej podati naslov, povzetek bodočega prispevka in vse soavtorje. 
 
Odpre se vam okno, v katerem navedete podatke o avtorju in morebitnih koavtorjih (slika 4) 
 

 
Slika 4: Podatki o avtorju najavljenega prispevka 

 
Bodoča elektronska obvestila o stanju prispevka bodo dobivali avtorji, ki imajo odkljukano opcijo 
“corresponding author”.  
 
Najavo prispevka dopolnite še z naslovom prispevka in kratkim povzetkom (Slika 5) 
 

 
Slika 5: Najava prispevka 

 
 
Najavo prispevka obvezno dopolnite še z najmanj tremi ključnimi besedami, vsako v svoji vrstici. Lahko pa 
najavi priložite tudi spremni dokument (na primer kar prispevek).  



 
Najavo zaključite s tipko .  Sistem nato potrdi vašo najavo, ki jo kasneje še 
popravljate. 
 

Oddaja popravka najave, daljšega prispevka, izjave o 
avtorstvu ali predstavitvene datoteke 
 

Za oddajo popravka najave, daljšega prispevka, izjave o avtorstvu ali predstavitvene datoteke je na voljo 
isti sistem, kot ste ga uporabljali za oddajo povzetka (EasyChair). V nadaljevanju so kratka navodila za 
uporabo. 
 

Najprej se prijavite v sistem Easychair. Uporabite isti račun (uporabniško ime in geslo), kot ste ga za prijavo 
povzetka. Ob prijavi se vam odpre zaslonska maska, ki je prikazana na sliki spodaj (6).  
 

  
Slika 6: Zaslonska maska s seznamom naših najav 

V tabeli z vašo najavo kliknite na view. Odpre se zaslonska maska, ki je prikazana na sliki 7.  
 



 
 
Slika 7: podatki o prispevku 

Za dodajanje nove datoteke kliknite Add or update files v meniju desno zgoraj. Odpre se zaslonska 
maska, ki je prikazana na sliki 8. S klikom na Submission templates dobite predloge posameznih 
datotek, s klikom na Choose file in potem Submit pa lahko naložite ustrezno datoteko in jo oddate. 
 

 
 

Glede na to, kaj moramo oddati (najava, daljši prispevek, izjava o avtorstvu), kliknemo na ustrezno ikono 
na desni  in si tako skopiramo na svoj računanik predlogo za pripravo najave, prispevka ali izjave.  
 
Do zaslonske slike s predlogami pridete tudi  sicer kadarkoli, če izberete zavihek Templates. 



 
 
Slika 8: dodajanje ali brisanje  datoteke 

 
Še kaj nejasnega? Pišite na mailto:sasa.divjak@fri.uni-lj.si 
 

mailto:sasa.divjak@fri.uni-lj.si

