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Hvordan håndterer jeg uploads i Conference Manager? 
 

Først og fremmest skal det gøres klart, at Conference Manager ikke er et automatiseret abstract-
system, der automatisk kan videresende abstract til relevante peers og lignende. 

Conference Manager kan dog håndtere uploads af filer, hvilket kan anvendes til indsamling af 
abstract i mindre sammenhænge og i andre tilfælde, hvor uploads skal være en del af 
tilmeldingsprocessen. Ligeledes kan det gøres tilgængeligt, så eksterne kan markere en specifik 
status på det enkelte abstract/den uploadede fil. 

Uploads kan håndteres på 2 møder i Conference Manager: 
1. Som en del af tilmeldingsprocessen 
2. Efter tilmeldingsprocessen 

 

1. Upload som en del af tilmeldingsprocessen: 

Under Arrangementet  Grundopsætning  Deltagerkategorier kan du vælge upload som en del 
af tilmeldingsprocessen. Ligesom du kan definere om deltageren skal udfylde navn, e-mail, 
telefonnummer og lignende, kan du have upload som et felt, der både kan være obligatorisk eller 
ej. 

For at kunne vælge upload som et felt, skal du klikke på ’Tilføj Oplysningsfelt’ ved den 
deltagerkategori, som skal kunne uploade filer. 
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Herefter vælger du ’Nyt’ og markerer at det nye oplysningsfelt skal være Fil upload. Klik herefter på 
’Vælg’. 

Du kan nu definere både antallet af filer, der må uploades, 
hvilken type filer der må uploades og om hvorvidt det skal  
være obligatorisk for deltageren at uploade noget. 
 

 

 

I nedenstående billede markerer du blot de tilladte filtyper 
og krydser af for den enkelte deltagerkategori om uploads 
skal være obligatoriske eller ej. Klik herefter på Gem. 

Funktionen ’Status’ kan anvendes i forbindelse med abstracts, 
idet man kan give andre personer adgang til deltagerlisten. 
Disse personer kan nu ændre statussen på ex et abstract fra 
’læst’ til ’godkendt’ eller ’afvist’. Du definerer selv hvilke statusser, 
der kan vælges. Læse mere om Eksternt Login i guiden ”Hvad 
kan jeg bruge funktionen Eksternt Login til?”. 
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2. Uploads efter tilmeldingsprocessen 

Der kan være flere årsager til, hvorfor man først ønsker at få uploads ind på sit arrangement efter 
tilmeldingen. En af årsagerne kan være, at de tilmeldte alle har tilmeldt sig som en ansøgning til at 
afholde en akademisk session på en konference. De 10 udvalgte skal nu kontaktes og herefter 
indsende deres abstract forud for de forskellige sessions. 

Måden dette skal bygges op på foregår nu under Website  Sider. En af de standardsider, der 
findes i Conference Manager hedder Uploads.  

 

Ved at klikke på denne kan du definere hvilke informationer personen skal udfylde sammen med 
sit upload. De forskellige muligheder er definerede ud fra de personoplysningsfelter, du har lavet 
under Arrangementet  Grundopsætning  Personoplysninger. Det kan altså derfor være 
relevant at have personoplysningfelter, der ikke er aktiverede under nogle Deltagerkategorier, men 
som skal bruges til uploads. 
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Når du har klikket på Uploads, kan du i det åbne vindue definere hvilke oplysninger, der skal 
udfyldes. Mulighederne under Personinfo svarer til de oprettede felter under Personoplysninger. 

Til højre i billedet kan du definere hvilke filtyper der må uploades og 
antallet af dem. Her kan du også vælge om Status kan skal være 
aktiveret. Læs mere i afsnittet om 1. Uploads af abstracts som en del  
af tilmeldingsprocessen. 

 

Nederst i det åbne vindue kan du lave en beskrivelse til upload siden. Samme sted kan du 
indsætte billeder. 

Den nederste funktion er en redigering af hvilken tekst uploaderen skal se, når han/hun har udfyldt 
felterne og klikket upload. Det kunne fx være ”Mange tak for indsendelsen af dit abstract. Du hører 
fra os inden d. 24. december 2020”. 

 

 


