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Instrukcja dla 

redaktora 
Szczegółowa instrukcja z pełnego procesu redakcyjnego 

w systemie OJS 3 

 

Przyjęcie nowego zgłoszenia 

1. Informacja o nowym zgłoszeniu wysłana zostaje na email wprowadzony w dziale 

Kontakt/Główna osoba do kontaktu.  

 

2. Potwierdzenie zgłoszenia tekstu otrzymuje także autor. 

3. Redaktor przyjmujący zgłoszenie wybiera link przesłany w treści maila a następnie 

loguje się na platformie za pośrednictwem swoich danych dostępowych – loginu i 

hasła. 

Po zalogowaniu za pośrednictwem łącza w treści maila – otwiera się strona nowego zgłoszenia. 

1. W kolumnie po prawej stronie widnieje podpowiedź o konieczności przydzielenia 

redaktora prowadzącego.  

2. W dziale Uczestnicy znajdzie się wykaz wszystkich osób uczestniczących w etapach 

elektronicznego procesu redakcyjnego. W tym momencie widnieje tam wyłącznie imię 

i nazwisko autora artykułu.  
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3. W dziale Dyskusja przed recenzją opcjonalnie może znaleźć się wykaz tematów 

dyskusji między autorem, a redaktorem (np. informacje dla redakcji wprowadzone 

przez autora w czasie tworzenia nowego zgłoszenia tekstu). 

4. W dziale Pliki zgłoszenia znajdują się wszystkie przesłane przez autora załączniki.  

5. W górnym pasku opcja Metadane pozwala na sprawdzenie danych o zgłoszeniu 

(abstrakt, słowa kluczowe, dane o autorze itp.) 

 

 

Uwaga! Redakcja w przewodniku dla autora powinna opracować wszystkie wytyczne, które 

autor powinien spełnić w procesie zgłaszania tekstu. Dodatkowo, najważniejsze kryteria mogą 

być wyszczególnione w dziale Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem w formie checkbox do 

zatwierdzenia. Niektóre redakcje wykorzystują checkbox do wprowadzenia elektronicznych 

oświadczeń do zatwierdzenia, rezygnując tym samym z wersji papierowej (do podpisu).  

Pamiętaj! Autor w trakcie przesyłania tekstu dodatkowo może zatwierdzać Prawa autorskie 

(można wprowadzić licencję/umowę) oraz obowiązkowo Politykę prywatności. 
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Przypisanie redaktora prowadzącego 

Pierwszym krokiem po otrzymaniu nowego zgłoszenia jest przypisanie redaktora 

prowadzącego proces redakcyjny artykułu (UWAGA! Redaktora prowadzącego przypisujemy 

nawet w sytuacji jeżeli będzie nią ta sama osoba, która odebrała zgłoszenie).  W tym celu 

należy na stronie nowego zgłoszenia: 

1. W prawej kolumnie w dziale Uczestnicy wybrać opcję Przypisz.  

 

2. Korzystając z wyszukiwarki lub listy redaktorów znaleźć odpowiedniego redaktora i 

zaznaczyć pole przy jego nazwisku.  

3. Wybrać temat wiadomości Przypisanie redaktora. 

4. Potwierdzić  wybór przyciskiem OK.  

 

 

Do redaktora prowadzącego zostanie wysłane powiadomienie o przypisaniu go do nowego 

zgłoszenia. Redaktor może zalogować się do systemu korzystając z hiperłącza przesłanego w 

treści powiadomienia. Po wejściu na stronę nowego zgłoszenia, przejrzeniu plików i 

metadanych, redaktor prowadzący samodzielnie lub po konsultacjach z zespołem może: 
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1. Odrzucić tekst (np. ze względu na brak zgodności z tematyką czasopisma) – wówczas 

należy z prawej kolumny wybrać różowy przycisk Odrzuć zgłoszenie, wpisać treść 

wiadomości i zatwierdzić przyciskiem Wyślij. 

2. Przesłać do recenzji – należy wybrać niebieski przycisk Wyślij do recenzji. 

3. Zaakceptować tekst z pominięciem recenzji (np. w przypadku działu tekstów 

przyjmowanych bez recenzji) – należy wybrać szary przycisk Zaakceptuj i pomiń 

recenzję. 

 

Pamiętaj! W systemie można ustanowić redaktorów prowadzących ogólnych lub też 

redaktorów działu, którzy będą odpowiedzialni za procesy w obrębie danego działu. System 

pozwala także na wprowadzenie redaktora gościnnego. 
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Dyskusja przed recenzją 

Redaktor prowadzący może komunikować się z autorem jeszcze przed fazą recenzji np. w 

celu skierowania prośby o uzupełnienie danych dotyczących zgłoszenia lub załączenia 

dodatkowych oświadczeń. W tym celu na stronie nowego zgłoszenia należy: 

1. Wybrać z działu Dyskusja przed recenzją opcję Dodaj dyskusję.  

 

2. Oznaczyć członków dyskusji  (nazwisko redaktora zawsze musi być zaznaczone).  

3. Wpisać wiadomość. 

4. Jeżeli jest taka potrzeba załączyć pliki np. wzór oświadczenia do wypełnienia przez 

autora. 

5. Zaakceptować przyciskiem Wyślij. 

 

Uwaga! Komunikaty wysłane do autora zostaną zarejestrowane w panelu Dyskusji przed 

recenzją, w kolumnie Odpowiedzi widoczne będą także odpowiedzi autora. Autor o każdej 

przesłanej wiadomości otrzyma powiadomienie na swoją skrzynkę pocztową. 
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Przesłanie do recenzji  

W celu przesłania zgłoszenia do procesu recenzji należy wybrać niebieski przycisk Wyślij do 

recenzji. 

 

Pojawi się okno, w którym należy precyzyjnie określić (zaznaczyć), który plik jest tym właściwym 

przeznaczonym do przeprowadzenia procesu recenzji. Jeżeli nie chcesz, aby przeszły do 

procesu recenzji także załączone przez autora pliki dodatkowe np. oświadczenia  - usuń 

zaznaczenie.  

 

Uwaga! Jeżeli plik przesłany przez autora nie został odpowiednio przygotowany do 

przeprowadzenia anonimowej recenzji, redaktor prowadzący może wgrać swoją wersję 

pozbawioną danych o autorze.  

Załączenie zanonimizowanego pliku do recenzji 

Ze strony nowego zgłoszenia należy: 

1. Pobrać plik z tekstem przesłany przez autora  (kliknąć w nazwę pliku i zapisać na dysku 

swojego komputera  
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2. Odpowiednio przygotować dokument (wyczyścić dane autora) oraz zapisać zmiany 

3. Wgrać plik w momencie wybrania przycisku Prześlij do recenzji w opcji Prześlij plik. 

 

 

4. Pozostaw informację, że To nie jest nowa wersja istniejącego pliku (wersja przesłana 

przez autora zawsze będzie zachowana w systemie i na każdym etapie będzie można z 

niej skorzystać np. w celu uzupełnienia danych autora już po recenzji).  

5. Z działu Elementy artykułu wybierz Tekst artykułu, następnie wybierz przycisk 

Prześlij plik i załącz z Twojego dysku odpowiednio zanonimizowany plik z tekstem 

autora. 

 

 

 

Uwaga! Zaznacz tylko tekst, który ma trafić do recenzji, czyli w tym przypadku wersja tekstu 

załączona przez redaktora. Potwierdź przyciskiem Wyślij do recenzji. 
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Po wybraniu opcji Wyślij do recenzji tylko zaznaczony plik trafi do działu Recenzji. 

Uwaga! Pliki przesłane przez autora zostaną zachowane i na każdym etapie prowadzenia 

redakcji można do nich wrócić korzystając z fazy Zgłoszenia. 

 

 

Wybór recenzentów  

Po wyborze tekstu do recenzji Plik z tekstem trafi do pierwszego etapu fazy recenzji. Pierwszym 

statusem jest Oczekiwanie na wybór recenzentów. W dziale recenzji widoczna jest tylko 

wersja tekstu, którą redaktor prowadzący zaznaczył w procesie przesyłania do recenzji. 
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Na głównej stronie działu Recenzja w sekcji Recenzenci skorzystaj z opcji Dodaj recenzenta 

 

Pamiętaj! Redakcja może samodzielnie wprowadzić konta recenzentów. Potencjalni 

recenzenci mogą także samodzielnie zarejestrować się na stronie czasopisma i zaznaczyć 

uprawnienia recenzenta.  

Uwaga! Aby ułatwić dobór recenzentów - Recenzenci mogą być oceniani przez redakcję, 

można także określić dyscypliny naukowe jakie reprezentują recenzenci. System informuje 

także  czy dany recenzenta jest aktywny (prowadzi już recenzje), ile recenzji przeprowadził oraz 

jaki czas temu przeprowadził ostatnią recenzję. 

Po wybraniu opcji Dodaj recenzenta wyświetli się lista recenzentów, z której możesz zaznaczyć 

odpowiednie nazwisko i potwierdzić wybór przyciskiem Wybierz recenzenta.  

 

 

System wygeneruje wiadomość do wybranego recenzenta. W treści wiadomości recenzent 

otrzymuje następujące informacje:  

1. Datę do kiedy należy wykonać recenzję 

2. Link do strony wykonania recenzji 

3. Tytuł oraz abstrakt artykułu 
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Widoczne są także dodatkowe informacji: Ważne terminy, Pliki do zrecenzowania (można 

dodatkowo sprawdzić czy został załączony odpowiedni klikając na znak plus); Rodzaj recenzji; 

Formularz recenzji (do procesu recenzji można załączyć elektroniczny formularz recenzji 

wybierając jego nazwę z listy). Wybór potwierdza się przyciskiem Dodaj recenzenta. 
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Uwaga! Elektroniczne formularze recenzji należy wcześniej odpowiednio przygotować, 

sprawdź czy dany formularz został poprawnie wykonany ponieważ po załączeniu go do danej 

recenzji nie będzie można go już zmienić.  

Pamiętaj! Wybór recenzenta należy powtórzyć w przypadku stosowania podwójnej 

anonimowej recenzji. Jeżeli recenzent odmówi wykonania recenzji można dobierać kolejnego. 

 

Wykonanie recenzji  

Po dokonaniu wyboru recenzentów, w zgłoszeniu, w dziale recenzji status rundy zmieni się na 

Oczekiwanie na odpowiedzi recenzentów. W dziale Recenzenci będą widoczne nazwiska 

wybranych recenzentów i data, do kiedy mają udzielić odpowiedzi oraz czy podejmą się 

zrecenzowania przesłanego tekstu. 

 

 

 

Po wysłaniu do recenzenta zapytania - czy podejmie się recenzji - otrzymuje on na swoją 

skrzynkę pocztową treść wiadomości z linkiem do strony wykonania recenzji.  

Na tej stronie w kroku 1 widnieją następujące informacje: Tytuł artykułu; abstrakt; rodzaj 

recenzji; szczegóły zgłoszenia; harmonogram wykonania recenzji; zaświadczenie o braku 

konfliktu interesów (opcjonalnie); polityka prywatności do akceptacji. 

Uwaga! Opcję zaświadczenie o braku konfliktu interesów należy dodatkowo ustawić w 

systemie. Domyślnie recenzent widzi opcję braku konfliktu interesów, jeżeli jednak stwierdzi, 

że taki fakt może mieć miejsce - zaznacza opcję konflikt interesów i opisuje zdarzenie. 
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Recenzent ma do wyboru 2 przyciski Zaakceptuj prośbę o wykonanie recenzji i przejdź do 

kroku 2  oraz Odrzuć prośbę o wykonanie recenzji.  

Po wyrażeniu zgody recenzent przechodzi do kroku 2 czyli działu z Wytycznymi. Redakcja 

powinna zadbać, aby wszystkie niezbędne informacje dla recenzenta znalazły się w tej zakładce 

(procedura wykonania recenzji).  

Następnie recenzent przechodzi do kroku 3 Pobieranie i recenzja. W tym dziale może pobrać 

artykuł na swój komputer, wprowadzić w nim uwagi (jeżeli takie wytyczne są redakcji). Zapisaną 

wersję pliku z uwagami recenzent zamieszcza w  dziale Pliki recenzenta.  

Może wypełnić elektroniczny formularz recenzji.  

Recenzent chcąc zadać dodatkowe pytania redaktorowi może skorzystać z opcji Dyskusja w 

trakcie recenzji. Powiadomienie o nowym pytaniu wysłana zostanie na skrzynkę pocztową 

redaktora prowadzącego.  

Jeżeli dany recenzent zaakceptuje prośbę w systemie, status przy jego nazwisku zmieni się na 

Zapytanie zaakceptowane. Wszystkie dodatkowe pytania recenzenta widoczne będą w dziale 

Dyskusja w trakcie recenzji . Na każde pytanie redaktor prowadzący może odpowiedzieć 

klikając na tytuł wiadomości pisząc odpowiedź 

 

Pamiętaj! Redakcja ustala czy wprowadzić elektroniczny formularz recenzji, czy stosować 

zaświadczenie o braku konfliktu interesów, czy recenzent ma wprowadzać uwagi także 

bezpośrednio w dostarczonym pliku z tekstem czy tylko wypełnić formularz recenzji, ustala 

procedurę prowadzenia recenzji. Wszystkie podjęte decyzje powinny być odpowiednio 

skonfigurowane w systemie. 

 



13 

 

Przeczytanie wyników recenzji  

Po wykonaniu recenzji przez recenzenta redaktor prowadzący otrzyma powiadomienie na 

swoją skrzyknę pocztową. W systemie, przy nazwisku danego recenzenta zmieni się status na 

Recenzja przesłana oraz widoczna będzie Rekomendacja  

 

Po otrzymaniu dwóch recenzji w opcji Recenzenci przy nazwiskach obydwu recenzentów 

pojawią się statusy Recenzja przesłana. W celu przeczytania recenzji należy skorzystać z opcji 

Przeczytaj recenzję. Możesz tam dokonać oceny recenzenta (punktacji nie widzi recenzent) i 

koniecznie wybierz przycisk Potwierdź. 

 

Możesz także wysłać podziękowania dla recenzenta  
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Pamiętaj! Historia przeprowadzonych recenzji zachowuje się. Aby do niej zajrzeć należy 

wybrać strzałkę przy danym nazwisku recenzenta, a potem szczegóły recenzji lub historia. 

 

 

Powiadomienie autora o wynikach recenzji 

 

Redaktor prowadzący po przeczytaniu recenzji  podejmuje decyzję czy dany tekst wymaga 

wprowadzenia poprawek, korzysta wtedy z przycisku szarego Wymagane drobne poprawki, 

czy przyjąć tekst bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian – wybiera wtedy przycisk niebieski 

Wyślij do korekty, czy też na podstawie negatywnych recenzji należy tekst odrzucić – wybiera 

wtedy różowy przycisk Odrzuć tekst. 

 

Wprowadzenie poprawek 

Jeżeli w wyniku recenzji decyzją redaktora jest, aby autor wprowadził poprawki wybiera się 

szary przycisk Wymagane drobne poprawki 

 

Wybór przycisku wygeneruje wiadomość do autora, w której redaktor prowadzący może 

odpowiednio ustawić następujące opcje:  

1. Dodanie wypełnionych formularzy - jeżeli redaktor prowadzący chce, aby autor 

została zapozany z recenzjami - wybiera przycisk  Dodaj recenzje do wiadomości e-

mail.  
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2. Dodanie pliku z uwagami recenzenta - jeżeli recenzent wprowadził swoje uwagi do 

pliku autora i załączył swoją wersję, to będzie ona widoczna w dziale Wybierz pliki 

recenzji aby udostępnić je autorom.  

3. Powtórna recenzja - Jeżeli decyzją redaktora jest, aby po wprowadzeniu poprawek 

przez autora tekst przeszedł ponowną recenzję, zaznacza on opcję Powiadom autora, 

że jego tekst wymaga poprawek i powtórnej recenzji 

Całość wiadomości należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz decyzję redaktora 

 

 

Autor na swoją skrzynkę e-mail otrzymuje powiadomienie o wprowadzeniu poprawek. Loguje 

się na swoje konto i wgrywa plik z wprowadzonymi zmianami zgodnie z wytycznymi 

recenzentów i redakcji w dziale Wersje tekstu poprawione przez autora. W momencie 

załączenia pliku przez autora na konto redaktora przychodzi powiadomienie.  

Uwaga! Redaktor powinien zwracać uwagę, iż po zalogowaniu się do systemu w pierwszej 

zakładce Moje zgłoszenia, każde zgłoszenie jest oznaczone statusami i ikonami. Jeżeli autor 

wprowadził swoją wersję pliku to przy tytule status zmieni się na Wprowadzono poprawki. 

Po prawej stronie widnieją informacje na jakim etapie znajduje się dane zgłoszenie np. 

informacja, że zgłoszenie znajduje się w dziale Recenzja oraz ikony pierwsza 2/2 oznacza iż 2 
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recenzentów już dokonało recenzji , druga iż został załączony plik do przejrzenia, trzecia iż jest 

prowadzona dyskusja. Aby przejrzeć szczegóły kliknij na tytuł artykułu   

 

 

Otworzy się strona zgłoszonego artkułu który nadal jest w dziale recenzji. W celu sprawdzenia  

tekstu z wprowadzonymi przez autora poprawkami z sekcji Wersje tekstu poprawione przez 

autora kliknij w nazwę pliku. 

  

 

 

Przesłanie do korekty 

 

Jeżeli wersja artykułu jest zadowalająca kolejnym etapem jest przesłanie jej do fazy korekty. W 

tym celu wybierz niebieski przycisk Wyślij do korekty  

 

Wysłanie powiadomienia do autora o akceptacji tekstu i przejściu do fazy korekty jest 

fakultatywne. Jeżeli autor otrzymał już wyniki recenzji (np. przy konieczności wcześniejszego 

dokonywania poprawek) nie musisz ponownie ich załączać. Redaktor dokonuje wyboru pliku 

który ma trafić do korekty. Jest to ważne szczególnie jeżeli autor wielokrotnie załączał swoje 

wersje plików z dodatkowymi poprawkami. Redaktor może też załączyć swoją wersję tekstu 

np. uzupełnioną o dane autora. Wybiera wtedy opcję Szukaj.  
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Do działu korekty trafi plik, który zostanie zaznaczony. Zatwierdzenie wyboru przyciskiem 

Zapisz decyzję redaktora spowoduje, że do działu korekty trafi tylko zaznaczona wersja pliku 

i na tej wersji korektor będzie dokonywał korekty. Pozostałe wersje zostaną zachowane w 

dziale recenzja. 
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Przeprowadzenie korekty 

W celu przypisania korektora do danego artykułu wybierz opcje Przypisz w kolumnie po 

prawej stronie. Pamiętaj! korektora przypiszesz do tych artykułów które zostały wysłane do 

działu Korekty 

 

Po wybraniu opcji Przypisz otworzy się strona wyszukiwarki wybierz z listy rolę korektora 

potwierdź przyciskiem Szukaj wyświetli się lista osób o uprawnieniach korektora. Przy 

nazwisku właściwego zaznacz kropkę, następnie wybierz z listy treść wiadomości  i potwierdź 

przyciskiem OK. 

Korektor otrzyma powiadomienie o następującej treści 

Proszę o postępowanie zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Kliknij na link do zgłoszonego tekstu znajdujący się poniżej. 

2. Pobierz pliki robocze i wykonaj korektę. Ustal zmiany z autorem używając narzędzi do 

dyskusji. 

3. Zapisz poprawiony plik(i) i prześlij go do systemu. 
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4. Powiadom redaktora o ukończeniu korekty i przekazaniu tekstu do realizacji.

 

Jeżeli redakcja nie wymaga, aby wersja po korekcie była zatwierdzona przez autora, wystarczy, 

że korektor pobierze plik z działu Pliki robocze dokona korekty i wgra plik po korekcie w 

dziale Po korekcie  

 

Jeżeli redakcja wymaga, aby wersja artykułu po korekcie była akceptowana przez autora 

Korektor postępuje w następujący sposób. W panelu Dyskusja w trakcie korekty wybiera 

opcję Dodaj dyskusję  
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Może wybrać adresatów swojej wiadomości - oprócz autora może zaznaczyć także redaktora 

prowadzącego. Wpisuje temat oraz treść wiadomości, załącza wersję pliku po korekcie. Całość 

akceptuje przyciskiem OK. 

 

 

Autor otrzyma informację na swoja skrzynkę pocztową z hiperłączem do wiadomości. Po 

zalogowaniu będzie mógł przejrzeć wersję pliku po korekcie oraz zaakceptować zmiany. O 

każdej odpowiedzi autora, korektor zostanie powiadomiony komunikatem wysłanym na 

skrzynkę pocztową. 

Po ustaleniu z autorem ostatecznej wersji Korektor wgrywa w dziale Po korekcie ostatnią 

uzgodnioną wersję.  
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Po załączeniu pliku po korekcie powiadom redaktora o zakończeniu zadania  

 

 

Uwaga! Pamiętaj, że redakcja może ustalić kto jest odpowiedzialny za poprawienie 

metadanych w systemie. Jeżeli jest to korektor wystarczy, że  skorzysta z opcji w górnym pasku 

Metadane. Poprawić można abstrakt, słowa kluczowe, czy bibliografię załącznikową, a 

następnie zapisać zmiany. Korekty metadanych może też dokonać spaecjalista DTP lub 

ostatecznie przed publikacją redaktor prowadzący. 
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Wysłanie do realizacji 

Redaktor po zalogowaniu widzi, że artykuł znajduje się w fazie Korekta oraz że ma do wglądu 

plik oraz komunikaty w dyskusji 

 

Wybiera dany artykuł, tym samym otwiera się strona zgłoszenia. W celu wysłania tekstu do 

składu wybiera niebieski przycisk Wyślij do realizacji. 
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Przypisz osobę odpowiedzialną za skład. W tym celu wybierz z prawej kolumny opcję Przypisz.  

 

Wybierz z listy Składacz potwierdź przyciskiem Szukaj, zaznacz pole przy nazwisku 

odpowiedniej osoby oraz wybierz z listy temat Prośba o wykonanie składu. Zatwierdź swój 

wybór przyciskiem OK. 
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W treści wiadomości osoba odpowiedzialna za skład otrzyma krótką instrukcję: 

1. Zaloguj się na stronie czasopisma i kliknij poniższy link. 

2. Pobierz plik w wersji gotowej do produkcji. 

3. Wykonaj skład i prześlij gotowy do opublikowania plik do systemu. 

4. Powiadom redaktora o ukończeniu składu. 

Podobnie jak w przypadku korekty jeżeli redakcja wymaga aby autor zatwierdził ostateczną 

wersję pliku po składzie już w pdf. Osoba odpowiedzialna za skład korzysta z działu Dyskusja 

w trakcie realizacji. Jeżeli nie musi zatwierdzić ostatecznej wersji składacz wgrywa złożony 

już plik bezpośrednio do dział Pliki po składzie, korzystając z opcji Dodaj plik do publikacji. 

Po załączeniu pliku powiadamia redaktora prowadzonego o wykonanym zadaniu w panelu 

Dyskusja w trakcie realizacji – Dodaj dyskusję. (podobnie jak w dziale korekty) 
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Etap produkcji 

Po otrzymaniu informacji, iż ostateczna wersja artykułu w pliku pdf została załączona w 

systemie, po zalogowaniu w systemie statusem zgłoszenia jest Realizacja, dodatkowe ikony 

świadczą o dołączonym pliku oraz dodanych komunikatach.  

 

Dalsze prace redaktora prowadzącego polegają na zaplanowaniu danego artykułu do 

publikacji. Po wybraniu zgłoszenia otwiera się dział realizacji, w którym widnieje niebieski 

przycisk Zaplanuj do publikacji. 

Uwaga! Na tym etapie możesz jeszcze sprawdzić i wprowadzić ewentualne poprawki w 

metadanych (abstrakt, słowa kluczowe, bibliografia załącznikowa, dane dotyczące autora, 

dodać współautorów) Skorzystaj z opcji Metadane w górnym pasku, wprowadź zmiany i 

Zapisz. 

 

Pamiętaj! Na tym etapie musisz mieć utworzoną kolekcję dla planowanego numeru. 

Wybierz przycisk Zaplanuj do publikacji, wybierz kolekcję zaplanowanego numeru w dziale 

Zaplanuj do publikacji. Uzupełnij też strony artykułu.  
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Zgodnie z wcześniej przyjętą konfiguracją zatwierdź przydzielony identyfikator DOI.  

 

 

Przygotowanie numeru do publikacji 

Po zakończeniu etapu produkcji artykuł trafił do działu Numery/Zaplanowane numery. W 

momencie zebrania wszystkich artykułów numer można opublikować. 
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Aby dobrze zaplanować numer do publikacji wybierz strzałkę przy danym tomie a następnie 

opcję Edytuj. 

  

 

W dziale Spis treści pokażą się wszystkie artykuły przypisane do publikacji. W dziale Dane 

numeru możesz poprawić informacje o danym numerze (rok, numer, tom, załączyć okładkę, 

dodać tytuł numeru (jeżeli dotyczy), w polu opis możesz podać redaktora danego numeru 

(jeżeli dotyczy). W dziale Pliki numeru możesz opcjonalnie załączyć plik całego numeru. 

 

W dziale spis treści można skorzystać z opcji uporządkowania artykułów jeżeli nie są one 

zamieszczone w odpowiedniej kolejności: 
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Pamiętaj każdy artykuł znajdujący się w spisie treści można jeszcze sprawdzić i poprawić jego 

metadane. W tym celu wybierz strzałkę przy danym tytule i opcję Zgłoszenie a następnie 

Metadane z górnego paska. Wprowadzone zmiany zapisz. 

 

Po wyedytowaniu danego artykułu, w polu Pliki po składzie, możesz też podmienić plik jeżeli 

został załączony niewłaściwy  

 

 

Jeżeli numer został już całkowicie złożony i sprawdzony można go opublikować. W tym celu 

wybierz opcję Opublikuj numer. 
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System zada pytanie czy powiadomić wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Jest to 

rodzaj newslettera, formą promocji czasopisma. Jeżeli nie chcesz, aby informacja trafiła do 

użytkowników odznacz tę opcję. Zatwierdź wszystko przyciskiem OK 

 

Po opublikowaniu numeru trafi on do kolekcji Archiwalne numery. 

 

 


