Panduan Penyerahan Abstrak Seminar Nasional Fisika
Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021 (SNF UNJ 2021)

Untuk dapat mengirimkan abstrak, peserta diharuskan mendaftarkan diri terlebih
dahulu, kemudian masuk dengan akun yang sudah terdaftar, barulah bisa
menyerahkan abstrak. Langkah-langkah penyerahan abstrak adalah sebagai berikut:
1. Buka halaman utama website SNF UNJ 2021 dengan mengunjungi https://snfunj.ac.id/ atau https://snf2021.snf-unj.ac.id/
2. Setelah mengunjungi website SNF UNJ akan muncul tampilan seperti gambar
di bawah ini, kemudian tekan tulisan ‘Submit’ pada panel navigasi di atas.

3. Lalu akan muncul tampilan login seperti gambar di bawah, kemudian isi dengan
akun yang sudah didaftarkan dan tekan tulisan ‘Login’

4. Lalu akan muncul halaman dashboard sistem submission SNF UNJ 2021
seperti gambar dibawah ini, kemudian tekan tombol ‘New Submission’.

5. Lalu akan muncul tampilan kirim artikel. Terdapat 5 tahap dalam melakukan
penyerahan abstrak. Pada tahap pertama Anda akan menemukan tampilan
seperti gambar di bawah ini. Tahap ini berisi ketentuan yang berlaku pada SNF
UNJ 2021, dan Anda bisa memberikan komentar mengenai artikel yang akan
kamu serahkan nantinya.

6. Setelah menyetujui semua ketentuan pada SNF UNJ 2021, akan masuk ke
tahap kedua dan muncul tampilan unggah file seperti gambar di bawah ini.
Pada kolom ‘Article Component’ pilih ‘Abstract’, kemudian unggah file abstrak
kalian pada kolom yang bertanda merah. Setelah selesai mengunggah tekan
‘Continue’. Anda dapat mengubah nama file yang ingin diunggah.

7. Lalu pada tahap ketiga, Anda diminta mengisi data yang diperlukan terkait
artikel Anda yang akan dipublikasikan, seperti publikasi yang inginkan, judul
artikel, cakupan, dan isi abstrak.

8. Lalu pada tahap keempat, Anda diminta mengonfirmasi bahwa data yang Anda
isikan sudah benar. Pada tahap ini Anda masih bisa kembali ke tahap
sebelumnya untuk memperbaiki data-data yang dirasa tidak sesuai. Jika dirasa
sudah sesuai maka tekan tombol ‘Finish Submission’, dan ketika Anda telah
menekan tombol ini Anda tidak dapat kembali ke tahap sebelumnya.

9. Selamat, abstrak Anda sudah masuk dalam sistem SNF UNJ 2021. Jika
terdapat kendala dalam melakukan penyerahan abstrak silakan menghubungi
nomor kontak yang tersedia.

