
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDUAN UNTUK CREATE EDAS ACCOUNT, 
SETUP PASSWORD, DAN SUBMIT PAPER 
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CREATE ACCOUNT 
 Direct to https://edas.info/ 

 
 Masukkan email address dan Password jika telah memiliki account, dan klik “Log on”, atau  

 “Create new account” jika belum pernah memiliki account  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik “Create a 
new account” 

pilih salah satu pilihan (Dr, Mr, Mrs, Prof, dll)
isi nama depan

Isi nama tengah (jika ada)

isi nama belakang

Boleh tidak diisi

Pilih salah satu (student, academia, industry, dll)

Isi institusi asal (contoh : Politeknik Negeri Banyuwangi)

Boleh tidak diisi

Boleh tidak diisi, Negara dari institusi tempat kerja yang kedua
Jenis Pekerjaan (Professor, lecture, student, dll)

Jurusan atau Program Studi

No ruangan atau no rumah, boleh tidak diisi
Nama Jalan

PO BOX

https://edas.info/


 

 

 
 Klik tombol “Add this person”.  

 Jika masih ada keterangan tulisan berwarna merah, maka proses ada yang salah/ tidak lengkap, silahkan 
dilengkapi sesuai petunjuk tulisan berwarna merah.  

 Jika semua keterangan berwarna hijau, maka pembuatan account sukses.  

 

Nama kota
Provinsi (apabila berada di US/Canada/Australia)

Nama provinsi juga di luar US/Canada/Australia
Kode Pos

Pilih Warga Negara
Nama Negara

Tidak Perlu diisi
Wilayah Waktu Global

Biodata singkat pribadi (lulusan perguruan tinggi, bidang riset, penghargaan
riset, dll). Dapat diperbaiki atau diisi kembali pada waktu yang lainnya dengan
login kembali.

alamat email, sebaiknya email resmi dari tempat kerja, walaupun Gmail dapat digunakan juga

Boleh tidak diisi

Boleh tidak diisi

Boleh tidak diisi, nomor handphone

Boleh tidak diisi, Nomor telepon

Boleh tidak diisi, nomor Fax

Boleh tidak diisi, alamat web pribadi

Nama orang yang dapat dihubungi, jika kondisi emergency

Nomor telepon orang yang dapat dihubungi, jika kondisi emergency 

Diet makanan, alergi (jika ada), boleh tidak diisi

Jika memiliki kebutuhan khusus

Ukuran pakaian, jika disediakan panitia

Jenis Kelamin

Diklik dan dicentang
Tujuan membuat account (contoh : menghadiri conference)



 

 
SETUP PASSWORD 
 Buka email saudara yang digunakan pada saat create account.  

 Buka pesan dari EDAS : [SENTRINOV 2020] Setting up your EDAS account password, di Inbox atau Spam  

 Klik link setelah kalimat “Your initial password can be set at” pada email untuk setup password.  

 
 Ketik password baru, dan klik “Reset Password”.  

 
 



 

SUBMIT PAPER 
 Direct to https://edas.info/ 

 
 Login dengan menggunakan email dan password yang baru.  

 
 Pilih bidang ilmu (track).  

 
 

https://edas.info/


 

 

 
 Klik tombol “Submit” untuk kirim artikel  

 
 

Judul artikel (Huruf besar di awal kata)

Keyword, isi satu per satu per kolom (tanpa tanda baca)

Abstrak

Klik dan centang

Klik dan centang jika saudara adalah penulis dari artikel



 

 
 Untuk menambah penulis (co-authors), maka klik tanda “+” pada “Authors”  

 
 Upload paper  

 

Klik untuk menambah penulis lainnya

Klik untuk edit abstrak

klik untuk upload paper

klik untuk upload PPT

klik untuk upload final paper



 

 
 Submit paper dapat juga dilakukan melalui : https://edas.info/ 

 
 Login dengan menggunakan email dan password yang baru.  

 Klik “Submit Paper”  

 Ketik Sentrinov pada “Name of Conference”  
 

Klik dan centang

Klik untuk browse file paper yang akan diupload (dianjurkan pdf)

klik untuk upload paper

https://edas.info/


 

 
 Pilih bidang ilmu (track).  

 
 Proses berikutnya sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.  

 
 
 
 
 
 
 


