How to Submit your abstract on imc.umj.ac.id :
1. Buka alamat web IMC di http://imc.umj.ac.id/
2. Lakukan Registrasi dengan cara Klik REGISTRATION
3. Isi daftar isian dengan lengkap, ketik username dan password yang akan anda gunakan,
username dan password ini nantinya akan anda gunakan untuk meng upload abstrak dan
fullpaper anda. Catat username dan password untuk menghindari lupa.
4. Isi COUNT ME FOR dengan benar. Jika anda akan mempresentasikan paper anda, sedangkan
anda mendaftar sebagai Student Participant, maka anda tidak diperkenankan untuk tampil
sebagai presenter. Paper anda tidak akan tercantum dalam prosiding. Anda akan tercatat di
dalam sistem kami sebagai Student Participant.
5. Setelah semua kolom diisi dengan benar, klik kolom REGISTER. Anda akan mendapatkan
notifikasi bahwa anda telah berhasil melakukan registrasi dan mendapatkan notifikasi
berupa sms dan email untuk melakukan upload abstrak/fullpaper
6. Buka alamat web yang tertera di notifikasi tersebut (tulisan berwarna biru) dengan cara
mengekliknya (https://imcp.umj.ac.id/ )
7. Masukkan username dan password anda kemudian login
8. Klik Menu Profile, anda akan melihat profil anda sesuai dengan yang anda masukkan, jika
terdapat kesalahan, klik kolom Edit di bagian bawah.
9. Klik Menu Abstract, untuk meng upload abstrak anda. Penting untuk diperhatikan, upload
file abstrak anda dalam format .doc/.docx, bukan .pdf
10. Klik Add Abstract.
11. Akan muncul kolom Title dan Notes. Isi Title dengan judul Abstrak anda, Notes diisi bila anda
membutuhkan pertanyaan yang akan kami jawab
12. Langkah selanjutnya adalah Klik Pilih File, perhatikan format file yang akan di upload adalah
dalam format .doc/.docx (MS WORD) dengan maksimal ukuran 4Mb. Pilih file abstrak yang
akan anda upload dari perangkat anda, setelah terpilih, klik Open pada perangkat anda.
Setelah judul abstrak anda muncul di sebelah kolom Pilih File,
13. Klik Upload. Maka anda otomatis akan terupload dengan sukses.
14. Tunggu notifikasi via email/sms bahwa abstrak/fullpaper anda telah divalidasi. Atau anda
bisa mengunjungi https://imcp.umj.ac.id/ untuk mengetahui apakah abstrak/fullpaper anda
telah divalidasi.

