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eRadovi.com су Cloud Computing систем за научне и стручне 
скупове (конференције, конгресе и сл. у даљем тексту 
конференције). Да би користили могућности eRadovi.com, 
једино је потребан приступ Интернету. Организатору 
конференције нису потребна додатна улагања у хардвер, 
софтвер, а смањује се и потреба за ИТ стручњацима.

На адреси eRadovi.com се налази календар научних и 
стручних скупова, са свим подацима о (важним датумима, 
тематским областима, мјесту одржавања, организационом и 
научном одбору и сл.). Помоћу eRadovi.com могуће је 
извршити пријаву учешћа (рада) за регистроване 
конференције (које су корисници eRadovi.com). За све 
регистроване конференције су доступни подаци о 
пристиглим радовима (преглед сажетака), пратеће 
презентације као и интегрални радови. Интегралне радове 
могуће је у цјелости преузети само уколико организатор 
конференције дозволи.

eRadovi.com омогућавају једноставну интеграцију сa 
званичним сајтом конференције. Након инеграције сви 
сервиси расположиви на eRadovi.com за изабрану 
конференцију доступни су и на сајту конфернеције. 

Неке од могућности eRadovi.com
Организатору конференције:

Област медицинскин наука

Област друштвено-хуманистичких радова

Област природно-математичких наука

Област техничких наука

Област грађевинско-урбанистичких наука

Област биотехничких наука

Унос свих инфорамција о конференцији (тематских 
области, важних датума, података о организационом и 
научном одобору, итд.).
Преглед пријављених радове (сажетака, и интегралних 
радова, пратећих презентација). 
Претрага приављених радова по низу критерија (по 
тематским обалстима, статусу рада, начину презентације, 
итд.)
Слање обавјештења ауторима путем е-поште и упис 
послатих порука у базу података које су за сваки рад 
доступне и организатору и ауторима.
Коришћење newsletter система обавјештавања.
Аутоматско креирање књиге сажетака.
Генерисање извјештаја у .DOC формату 
   Индекс аутора
   Назива држава аутора
   Попис радова по државама, по тематским областима,   
   начину презентације итд.
Генерисање дијаграма
   Број аутора из појединих држава на конференцији.
   Удио тематских области (броју радова по тематским   
   областима), итд.
Креирање листе рецензената.
Задужења рецензената по тематским областима или 
директно за радове.
Преглед рецензија и оцијена за сваки рад, одређивања 
статуса рада, начина презентације и сл.

Рецензенти:

Преглед додјељених радова за рецензију.
Рецензију и оцјењивање сажетака и интегралних радова.
Обавјештвање аутора и организатора о рецензији (путем 
е-поште и уписом рецензија у базу података тако да су 
подаци доступни уз сваки рад аутору и организатору, с 
тим да аутор нема информације о имену рецензента).

Аутор радова:

Слање сажетака и интегралних радова путем 
електронског обрасца.
Праћење обавјештења од организатора.
Преглед пристиглих рецензија и оцјена за пријављене 
радове.
Корекције достављених сажетака и интегралних радова у 
складу са рецензијама.

Ово су само неке од тренутних функционалности. Развојни 
тим ради на њиховом побољшању и изради нових према 
нашој визији или према захтјевима корисника система.

Поред могућности које пружа софтвер, тим eRadovi.com 
може да преузме подршку за кориснике система, слање 
newsletter обавјштења, припреме за штампу зборника 
радова, ЦД-а конференције, израду посебног сајта 
конференције, услуга хостинга, регистрације домена и 
слично.
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www.eradovi.com
е-пошта: info@eradovi.com
Контакт тел.: +387 65 917 524

Неки од задовољних корисника eRadovi.com су:

Академија наука и умјетности Републике Српске 
конференција “Савремени материјали”
Машински факултет Бања Лука “DEMI”
Економски факулте Бања Лука “REDETE”
Друштво доктора медицине Републике Српске 
“Конгрес доктора медицне РС”
Удружење патолога Републике Српске “Конгрес 
патолога БиХ”
Удружење офталмолога БиХ “Конгрес офталмолога 
БиХ”
и многи други.

Прегледајте раније објављене радове. Пријавите се за 
актуелне конференције. Извршите рецензију радова Online. 
Подигните квалитет организације конференције на већи 
ниво. Уштедите новац и вријеме. Користите eRadovi.com.

Приказ радова

Разни извјештаји

Конференцијски клауд систем
стручни и научни скупови, семинари и конференције


