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Visning af abstracts i Conference Manager 

Der er flere forskellige måder at gøre det her på, så det afhænger meget af, hvordan I gerne vil 
have det til at se ud, hvem der skal kunne se det og hvor folk skal tilgå det henne.  

Følgende spørgsmål har betydning for, hvad der er den bedste løsning for jer:  

• Skal hvert enkelt abstract være koblet op på et specifikt programpunkt?  
• Eller er det fint, hvis der er en abstract-book? Eksempelvis delt op under temaer (sessioner) 

eller dage? 
• Hvad vil I gerne gøre med poster-abstracts? Skal de være i en poster-book? Man kan lave 

abstracts og posters to forskellige steder eller det samme sted. Hvad er jeres ønsker hertil?  

 

1) Lav forskellige sider på websitet  

 

Abstract-siden er åben og kan tilgås. Tema 1, 2, 3, 4 etc. er skjulte og er kun sider, der linkes til via 
Abstract-siden.  

Ulempe:  

• Denne funktion fungerer kun på websitet. Man kan ikke lave skjulte underkategorier på 
app’en. Hvis kategorierne er skjulte, så kan man slet ikke åbne dem i app’en, så hvis det 
skal fungere i app’en, så skal siderne på websitet være åbne og på den måde går hele 
fidusen lidt af.  

• Hvis man har mange abstracts kan det også være lidt forvirrende, da tema-sider bliver 
lange af scrolle i. 

Fordel: 
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• Det er super nemt at navigere rundt i og er bygget op på hyperlinks, så deltagerne skal ikke 
sidde og skifte rundt i pdf’er og kommer derfor ikke ud af app’en.  
 

2) Lav en abstract-book under downloads på websitet 

Den anden mulighed er at lave en abstract-bog eller lign. Under Downloads kan I lægge 
abstractsne op i temaer, dage eller hvordan I nu synes. Det samme gælder posters. Hvis I laver 
abstracts under programmet (jf. punkt 3) kan dette også ’bare’ fungere som en posterside på 
websitet. Så vil hvert abstract være inddelt i de forskellige dage og tidspunkter, I har sat op i 
programmet. 

 

Ulempe: 

• Der er ikke en sammenhæng til programmet. Her ligger abstractsne i temaer – de kan også 
lægge i dage, men de er ikke koblet op på bestemt programpunkter med mindre man 
skriver dette i abstractsbogen og laver en bog efter tidspunkter (det kunne man gøre, hvis 
man opdeler abstracts efter dagene).  

• Dokumenterne ligger som pdf’er, og derfor åbnes de som pdf’er på telefonen, når man 
downloader dem via app’en – der kan ikke laves hyperlinks, så derfor vil man som bruger af 
app’en komme ud af app’en, når man gerne vil læse et abstract.  

Fordel:  

• Mulighed for at gøre dem synlig kun for tilmeldte – så den fx kan ses på app’en, men ikke 
på websitet 
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3) Abstracts som en del af hvert eneste programpunkt 

Denne model vil i mange tilfælde være den mest brugervenlige og pæne. Det er dog også den 
model, der tager længst tid.  

Her kan I se, hvordan det ser ud i backend og i frontend: 

Backend: 

 

 

Frontend: Website: 
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Frontend: App: 

 

 

Det besværlige ved dette er, at det tager lang tid at gøre det rigtig pænt. Hvis I vælger at give 
sessionerne farver, kan I ikke bruge den metode, der ligger i backend, men I skal give dem et lille 
farvet billede før det kommer op på app’en og bliver pænt (se næste billede) 
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Ulemper:  

• Vil altid være synligt for alle på websitet – også selvom man ikke er tilmeldt. 
• Kræver ret meget manuelt arbejde, da der skal lægges billeder ind og oprettes parallelle 

sessions + uploades abstracts manuelt på alle programpunkterne 
• Abstracts ligger som pdf’er, og derfor åbnes de som pdf’er på telefonen – der kan ikke laves 

hyperlinks, så derfor vil man som bruger af app’en komme ud af app’en, når man gerne vil 
læse et abstract.  

Fordele: 

• Det bliver rigtig flot, når det er færdigt og det er nemt for deltageren at navigere rundt i inde 
i app’en 

• Der kommer en overskuelig oversigt under siden Downloads (der kan omdøbes), som er 
meget brugervenlig og inddelt i programpunkter og dage 


