Οδηγίες για e-posters
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Tα e-posters σας παρέχουν εξαιρετική προσαρμοστικότητα και ικανότητα σχεδιασμού
δεδομένου ότι έχουν προετοιμαστεί με τη χρήση του Microsoft PowerPoint (ή κάποιας
παρόμοιας εφαρμογής). Δεδομένου ότι η παρουσίασή σας θα προβληθεί σε μεγάλες οθόνες
και όχι σε οθόνη βίντεο-προβολής διαφέρει ελαφρώς από μια παρουσίαση σε συνεδριακή
αίθουσα. Για αυτό το λόγο βεβαιωθείτε ότι εκμεταλλεύεστε πλήρως τις δυνατότητες του νέου
συστήματος και αποφύγετε τις διαφάνειες με υπερβολικό φόρτο πληροφοριών ή με ελάχιστες
πληροφορίες.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Το e-poster θα πρέπει να έχει .pptx μορφή.
Μπορείτε να δημιουργήσετε τη παρουσίασή σας επιλέγοντας την προτεινόμενη διαφάνεια ppt
του Συνεδρίου (study template/). Παρακαλείσθε να αποστείλετε τη παρουσίασή σας σε
μορφή .pptx σε περίπτωση που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν διορθώσεις από τους
τεχνικούς μας.
Τα e-posters προβάλλονται σε οθόνες με ανάλυση (1920x1080) εικονοστοιχεία (pixels) - full
HD resolution με αναλογία διάστασης οθόνης 16:9. Οι οθόνες είναι 55’’.
Ο απαιτούμενες προδιαγραφές είναι οι εξής:
Γραμματοσειρές
Αναφορικά με τη γραμματοσειρά που χρειάζεται να επιλέξετε, έχετε κατά νου ότι είναι πιο
ασφαλές να χρησιμοποιείτε κάποια από τις προκαθορισμένες γραμματοσειρές όπως Arial,
Calibri, Tahoma, Verdana κ.α.
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Παρακαλείσθε να διατηρήσετε τα μεγέθη γραμματοσειρών που υπάρχουν ήδη
ενσωματωμένα στα templates. Σε διαφορετική περίπτωση η προβολή του e-poster δεν θα
είναι δυνατή λόγω χαμηλής ευκρίνειας των κειμένων.
Δομή και περιεχόμενο
Η παρουσίαση θα πρέπει να αποτελείται από μια σελίδα. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε
εικόνες (υψηλής ανάλυσης - landscape) τα οποία προτείνουμε να έχουν από πριν
ενσωματωθεί στο αρχείο .pptx.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ePoster στο σύστημα
Η εικόνα του ePoster σας θα χρειαστεί να ακολουθεί τις εξής προδιαγραφές: jpg αρχείο σε
ανάλυση τουλάχιστον 1280x720px στα 150dpi.
To ePoster μπορεί να δημιουργηθεί σε αρχείο ppt, και στη συνέχεια να αποθηκευτεί σε
εικόνα. Για τη διασφάλιση των παραπάνω διαστάσεων, βεβαιωθείτε ότι στο ppt, είναι
επιλεγμένο το On-screen Show (16:9)/ Ευρεία Οθόνη (16:9) στην παρακάτω διαδρομή:
Design>Page Setup>Slides Size / Σχεδίαση>Μέγεθος Διαφάνειας
Για την αποθήκευση της εικόνας από ppt αρχείο, μπορείτε να αποθηκεύσετε σε αρχείο
εικόνας από το Αρχείο > Αποθήκευση ως, επιλέγοντας τύπο .jpg ή png.
Σημειώνεται ότι, τα ePosters θα πρέπει να δημιουργηθούν σε οριζόντια και όχι στη κάθετη
διάσταση που τυπώνουμε τα poster στο χαρτί.
Για την ανάρτηση των ePoster στο σύστημα θα πρέπει να πατήσετε στο link
το οποίο θα βρείτε στο email αποδοχής της εργασίας σας.
Πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση/Browse» επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε
από τον υπολογιστή σας και πατάτε το κουμπί «Καταχώρηση»
Για να δείτε το αρχείο που έχετε ανεβάσει πατάτε το κουμπί «Άνοιγμα Αρχείου»
Αν θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχείο του ePoster πατάτε «Διαγραφή Αρχείου» και
επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.
Μπορείτε επίσης να προβείτε σε διορθώσεις των στοιχείων του ePoster σας (συγγραφείς,
παρουσιαστής, φορείς).

