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PETUNJUK PENDAFTARAN AKUN DAN PENGUNGGAHAN ARTIKEL INCOTEPD 2019
PETUNJUK PENDAFTARAN AKUN PESERTA INCOTEPD 2019
1. Buka laman http://incotepd.uny.ac.id. Tampilan seperti dibawah ini. Klik pada gambar Register
Online

2. Anda akan dibawa menuju halaman dibawah ini. Silahkan isi formulir yang tersedia untuk mulai
membuat akun.
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3. Setelah selesai mengisi formulir dan menekan tombol CREATE, akan muncul notifikasi dalam kotak
hijau seperti dibawah ini yang berarti akun anda sudah dibuat namun belum teraktivasi. (Sistem
INCOTEPD 2019 otomatis mengirim email kepada anda untuk keperluan aktivasi .
NB. EMAIL VERIFIKASI DARI SISTEM BISA MASUK FOLDER SURAT MASUK (INBOX) ATAU FOLDER
SAMPAH (SPAM)

4. Untuk dapat mulai menggunakan akun anda, anda harus mengaktifkan akun anda. Ikuti langkahlangkah pengaktifan akun berikut ini:
a. Silahkan buka email yang anda gunakan untuk mendaftar.
b. Cari dan buka email kiriman dari INCOTEPD 2019 (cek di folder INBOX dan folder SPAM).
c. Klik tautan yang tersedia dalam email dari kami.
d. Anda akan dibawa kembali ke laman incotepd.uny.ac.id untuk membuat password login
anda.
e. Masukan password yang anda inginkan, diulang pada kolom kedua.
f. Selesai, akun anda telah aktif dan anda dapat memulai mendaftarkan artikel anda.
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PETUNJUK CARA MENGUNGGAH ARTIKEL INCOTEPD 2019
1. Silahkan masuk / login ke akun anda dengan username(email) dan password anda.

2. Jika berhasil akan terlihat “USER MENU” pada bagian kanan layar seperti gambar dibawah ini.
Untuk memulai mengunggah artikel, silahkan klik “PRESENTER FORM” di kanan layar.
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3. Ketika anda men-klik menu “ PRESENTER FORM”, anda akan dibawa menuju laman dibawah ini.
Silahkan isi pada formulir dan tersedia dan unggah softfile artikel anda pada langkah akhir.

4. Tekan tombol “SAVE”, jika berhasil anda akan dibawa ke laman seperti dibawah ini. Selamat anda
sudah mendaftarkan artikel anda untuk anda presentasikan pada The 4 th InCoTEPD 2019 (Terindeks
Scopus)
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Tambahan: Untuk mengecek proses artikel anda, silahkan Klik menu “PAPER FILE” pada kanan layar di
dalam akun anda.Tampilan seperti dibawah ini.
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