
 
• Username :

• Password :

  Masuk  Batal

[ DAFTAR ]

[ Lupa Password ]• Daftar Abstrak

• Daftar Abstrak Diterima

•Daftar Paper Diterima

• Daftar Peserta Non-Pemakalah)

 

:: Pemakalah

(1) Pemakalah melakukan registrasi online melalui
http://www.seminarttglipi.com dengan mengklik menu:
“Registration” yang ada di sebelah atas halaman web atau dapat

langsung meng-klik (DAFTAR DI SINI). Tanggal 1 April 2014- 20

Juni 2014

 (2) Pemakalah mengisi“registration form”

 (3) Pemakalah akan mendapatkan account (user name dan password)

 (4) Pemakalah melakukan login

 
(5) Pemakalah mengisi keyword kemudian mengupload dan mengirim

attachment file abstrak(format : penulis_judul.doc atau
penulis_judul.docx) pada menu “upload abstrak”. Tanggal 1 April
2014- 20 Juni 2014

 

(6) Pemakalah mengecek daftar abstrak yang telah terkirim pada menu:
“Daftar Abstrak”

(7) Pemakalah mengecek daftar abstrak yang lolos seleksi pada menu:
“Daftar Abstrak Diterima” mulai tanggal 11 Juli 2014

 

(8) Pemakalah yang lolos seleksi abstrak, mengunggah dan mengirim
attachment file  Full Paper beresktensi(*doc or  *docx) dan Slide
Presentation (format: *PPT atau  *PDF) yang telah di "Compress"
(.zip atau .rar) pada menu "Upload Paper". Tanggal 11 Juli 2014 - 15
September 2014

(9) Pemakalah mengecek daftar Paper dan Slide Presentation yang
diterima pada menu: “Daftar Paper Diterima”

(10) Pemakalah melakukan pembayaran dan konfirmasi ke panitia.
Tanggal sejak paper diterima hingga 24 Oktober 2014

 Baca detail...

  

:: Klik Di sini untuk Daftar sebagai Pemakalah ::

  

:: Non Pemakalah

(1) Non Pemakalah melakukan registrasi online melalui
http://www.seminarttglipi.com dengan mengklik menu: “
Registration” yang ada di sebelah atas halaman web atau dapat
langsung meng-klik (DAFTAR DI SINI). Tanggal Tanggal 1 April

2014- 20 Juni 2014

(2) Peserta non-pemakalah mengisi “registration form”  dan
mendapatkan account (user name dan password)

(3) Peserta non-pemakalah mengecek namanya pada menu “Daftar
Peserta Non-Pemakalah”

 
Jika namanya telah terdaftar pada “Daftar Peserta Non-Pemakalah”
maka peserta non-pemakalah melakukan pembayaran sebesar :

Peneliti/Dosen/Profesional/Umum : @Rp. 100.000,-
Mahasiswa : @Rp. 50.000,-
Pemesanan Prosiding : @Rp. 100.000,- (Belum

termasuk ongkos kirim)

BNI Cabang Subang dengan nomor rekening 033-644-
8951 atas nama Konferensi dan Seminar Teknologi

http://www.seminarttglipi.com/index.php
http://www.seminarttglipi.com/?menu=news
http://www.seminarttglipi.com/?menu=registration
http://www.seminarttglipi.com/?menu=documentation
http://www.seminarttglipi.com/?menu=contactus
http://www.seminarttglipi.com/?menu=aboutus
http://www.seminarttglipi.com/?menu=registration
http://www.seminarttglipi.com/?menu=form_reset_password
http://www.seminarttglipi.com/?menu=list_submit_abstract_public
http://www.seminarttglipi.com/?menu=list_accepted_abstract_public
http://www.seminarttglipi.com/?menu=list_accepted_paper_public
http://www.seminarttglipi.com/?menu=list_non_pemakalah
http://www.seminarttglipi.com/?menu=signup
http://www.seminarttglipi.com/?menu=readmore
http://www.seminarttglipi.com/?menu=signup
http://www.seminarttglipi.com/?menu=signup_non


8951 atas nama Konferensi dan Seminar Teknologi
Tepat Guna 2014.

 Pemakalah melakukan konfirmasi pembayaran, dengan cara :

Fax ke nomor 0260-411239, atau
Scan bukti pembayaran dan dikirim melalui web, dengan cara:
- Login kemudian Pilih menu Konfirmasi Pembayaran
- Unggah dan kirim attachment file Bukti Pembayaran
- Pemakalah mengecek "Daftar Non-Pemakalah" yang telah
melakukan pembayaran pada menu: “Daftar Non-Pemakalah”
(Lihat status pada kolom Status [Lunas / Pending]

:: Klik Di sini untuk Daftar sebagai Non-Pemakalah ::

http://www.seminarttglipi.com/?menu=signup_non

