Uploading presentations to the SRS conference
SRS presentations for the Conference organized between 15-17 February, 2017 must be
uploaded until midnight of 13th of February, 2017. to the new SRS website
(https://oetdk.unideb.hu/user/conference/presentation). The menu for upload can only be found after login
(see below). Presentations can not be uploaded during the conference.
 Offered format of the presentation: Microsoft Office PowerPoint 2007 slide-show (ppsx). Also accepterd
formats: Microsoft Office PowerPoint 2007 slide-show (pptx) or Microsoft Office PowerPoint XP/2003
(pps or ppt). OpenOffice format is NOT accepted.
 Movies in the presentation is not recommended. If you still want to show a movie, save that in WMV
(Windows Media Video) format to the same folder where your PowerPoint presentation is and then insert
the movie. Do not forget to upload the file(s) containing the movie(s) as well. If you use ppsx or pptx format
insert the movie into the presentation. The name of any uploaded file(s) should not be longer than 15
character, it should not contain spaces and use only the lowercase letters of the English alphabet.
 It is possible for every presenter but it is highly recommended for those who show movies during
his/her presentaion to test the presentation and make sure that your slides will appear correctly upon
projection. That will be organized in the room 007 at the Division of Clinical Physiology on the 14th of
February from 4pm. There will be no such option during the conference.

After opening the link above you must log in by clicking on BEJELENTKEZÉS in the upper right
corner to reach the page for file upload.

Clicking on the green icon you can choose the file to be uploaded.
Clicking on the blue icon you can check the uploaded file.

TDK előadások feltöltése
A TDK előadások feltöltése 2017. február 13. (hétfő) éjfélig kötelező a TDK új honlapjára
(https://oetdk.unideb.hu/user/conference/presentation). A feltöltésre szolgáló menüpontot
BEJELENTKEZÉS UTÁN érheti el. Az előadások feltöltésére a helyszínen nem lesz lehetőség.
 Az előadások javasolt formátuma: Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítés (ppsx). Elfogadott még:
Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutató (pptx) vagy Microsoft Office PowerPoint XP/2003 bemutató
(pps vagy ppt). OpenOffice formátumú előadás nem elfogadott, mivel a vetítésre használt számítógépek
nem mindegyike képes ezen állományok kezelésére.
 Az előadásban videók bemutatását prezentálási nehézségek miatt csak korlátozottan javasoljuk.
Amennyiben mégis be kíván mutatni videót, azt WMV (Windows Media Video) formátumba mentse el
ugyanazon könyvtárba, ahol a PowerPoint prezentációja van, és úgy illessze be a prezentációba a videót. Ne
felejtse el az előadása mellé a videót/videókat is feltölteni a honlapra. Amennyiben ppsx vagy pptx
formátumot használ, a prezentációba ágyazza be a videót – ez esetben nem kell mellékelni külön
állományban. Se a prezentációt, se a videót tartalmazó állomány neve ne legyen hosszabb 15
karakternél, ne legyen az állománynevekben szóköz és csak az angol ABC kisbetűit, valamint
számokat és kötőjelet tartalmazzon. Ékezetes és egyéb speciális karakterek az állománynevekben nem
támogatottak.
 Minden előadó számára elérhető, de a videót bemutatni kívánó szerzők számára különösen ajánlott az
előadás előzetes kipróbálása (2017. február 14., 16:00-19:00, Klinikai Fiziológia Tanszék 007-es terem).
Ennek elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget azért, ha a videó lejátszása nem működne a TDK
előadás során. A tagozatok előtt NEM lesz lehetőség a feltöltött előadások kipróbálására.

A link megnyitása után a jobb felső sarokban található BEJELENTKEZÉS-re kattintva érhető el az előadás
feltöltésére szolgáló felület.

A zöld ikonra kattintva, a számítógépről feltölthető a kiválasztott fájl.
A kék ikonra kattintva pedig leellenőrizhető a feltöltött fájl.

