Οδηγίες για e-poster
Το e-poster θα πρέπει να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 24/11/2019 σε
μορφή PDF ή PowerPoint. Όλοι οι υπεύθυνοι των e-posters πρέπει να επισκεφθούν
τον σταθμό εργασίας του κέντρου εξυπηρέτησης ομιλητών (οδηγίες πρόσβασης θα
δοθούν από την Γραμματεία) στο Olympus Hotel, για να ελέγξουν και να
επικυρώσουν το e-poster τους τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη
ώρα παρουσίασής τους. Εάν δεν επικυρώσετε την παρουσίασή σας 2 ώρες νωρίτερα,
δεν θα είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι το υλικό σας θα είναι διαθέσιμο για την
παρουσίασή σας. Συνιστάται να φέρετε ένα αντίγραφο του αρχείου σε μια μονάδα
flash USB ή ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο. Για να επιτρέπεται σε κάθε υπεύθυνο
αρκετός χρόνος για να ελέγξει το e-poster του, επιτρέπεται να γίνουν μόνο μικρές
τροποποιήσεις στον σταθμό εργασίας του κέντρου εξυπηρέτησης ομιλητών.
Δεν υπάρχει επιλογή ώστε να φορτώσετε το e-poster σας στο σταθμό ePoster
χρησιμοποιώντας USB stick, ή να συνδέσετε ένα φορητό υπολογιστή. Όλες οι
παρουσιάσεις θα ρυθμίζονται από τον σταθμό ePoster. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει
σύνδεση στο διαδίκτυο διαθέσιμη στο σταθμό ePoster, επομένως δεν πρέπει να
συμπεριλάβετε υπερ-συνδέσεις στην παρουσίασή σας ή να βασιστείτε στην
πρόσβαση σε ιστότοπους.
Μορφή e-poster
Στο e-poster θα πρέπει να εμφανίζεται ο τίτλος, οι συγγραφείς, ο φορέας/φορείς
πραγματοποίησης της μελέτης. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει Εισαγωγή,
σκοπό, δείγμα, μέθοδος, αποτελέσματα, συζήτηση-συμπεράσματα, Κλινική σημασία,
αναφορές, ευχαριστίες και στοιχεία επικοινωνίας με κύριο συγγραφέα (email κατά
προτίμηση).

•

Χρήστες PC
• e-Poster: μονή σελίδα, σε PowerPoint, 16/9 προβολή στην οθόνη
διάταξη σελίδας, οριζόντιος προσανατολισμός διαφάνειας
(επιλογές από ρυθμίσεις σχεδίαση).
• Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Office 2016 ή νεότερη έκδοση.
Αποθηκεύστε σε μορφή. pptx για καλύτερη συμβατότητα.
• Τα αρχεία εικόνας πρέπει να εισαχθούν στην αφίσα χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία INSERT του PowerPoint.

•

Χρήστες Mac
• e-Poster: μονή σελίδα, σε PowerPoint, 16/9 προβολή στην οθόνη
διάταξη σελίδας, οριζόντιος προσανατολισμός διαφάνειας
(επιλογές από ρυθμίσεις σχεδίαση).

•
•

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Office 2016 ή νεότερη έκδοση.
Αποθηκεύστε σε μορφή. pptx για καλύτερη συμβατότητα.
Τα αρχεία εικόνας πρέπει να εισαχθούν στην αφίσα χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία INSERT του PowerPoint.

Παρουσίαση e-poster
Στο χώρο της έκθεσης θα υπάρχουν υπολογιστές που θα προβάλουν τα e-poster. Η
προβολή των e-poster θα γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα βάσει
προγράμματος. Στο τέλος της προβολής, θα μπορούν να γίνονται ερωτήσεις και
συζήτηση με τους υπευθύνους των e-posters.

