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ВВииррттууааллеенн  ККооннггрреессеенн  ЦЦееннттъърр  
 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИРТУАЛНИЯ КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР? 

 РЕГИСТРАЦИЯ 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ  

 ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ  

 ПОСТЕРНА ЗАЛА 

 ВИРТУАЛНО КАФЕ 

 ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВИРТУАЛНА СЕСИЯ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ  
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ККААККВВОО  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯВВАА  ВВИИРРТТУУААЛЛННИИЯЯ  ККООННГГРРЕЕССЕЕНН  ЦЦЕЕННТТЪЪРР??  
 

Виртуалният Конгресен Център на Института по редки болести е интерактивна 
онлайн платформа, която има за цел да предостави близки до реалните условия 
възможности за организиране и провеждане на научни събития – работни срещи, 
семинари, конференции и конгреси. Разполага с виртуални зали и интерактивни 
дигитални услуги, съобразени с вида на научното събитие и профила на регистрираните 
участници - медицински специалисти, здравни власти, пациенти/представители на 
пациентски организации, индустрия, експерти в здравеопазването и други.   

Това ръководство ще Ви помогне да си създадете профил във Виртуалния 
Конгресен Център и ще ви запознае с основните услуги и функционалности на 
интерактивната онлайн платформа.  

Навигацията във Виртуалния Конгресен Център е изключително лесна – всички 
интерактивни области са очертани с бяла анимирана линия и при преместване на 
мишката върху тях, те се осветяват. След натискане върху интерактивната зона се отваря 
модален прозорец с допълнителни опции или потребителя се пренасочва към избраната 
зала. В горната част на сайта е разположено меню, предлагащо бърз достъп до 
конферентни зали, постерна зала, изложбени зали, виртуално кафе и информация.  

Виртуалният Конгресен Център е създаден да предоставя максимална 
функционалност и удобство за работа с десктоп компютър (системни изисквания). Ако 
предпочитате да използвате мобилно устройство (телефон или таблет), препоръчваме Ви 
да го използвате в пейзажен (landscape) режим. 

 
 

 
 

 
 

https://vcv.raredis.org/
https://www.raredis.org/
https://vcv.raredis.org/wp-content/uploads/2020/08/VCV_system_requirements.pdf
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РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ИИ  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ППРРООФФИИЛЛ  
 

Отворете сайта на Виртуалния Конгресен Център на адрес https://vcv.raredis.org и 
натиснете надписа „РЕГИСТРАЦИЯ“ 
 

 
 

На отворената страница е разположен банер на актуалното научно събитие, което 
се провежда към момента (напр. XI Национална конференция за редки болести и 
лекарства сираци). За да се регистрирате, натиснете върху надписа „ВХОД ЗА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА“. 
 

 
 

https://vcv.raredis.org/
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Отваря се списък с възможни планове за регистрация за научното събитие – 
медицински специалисти, пациентски представители, студенти, представители на 
бизнеса, здравни власти или лектори. 
 

 
 

В зависимост от  плана, който е избран ще се появи кратка регистрационна форма, 
която трябва да бъде попълнена. Задължителните елементи за регистрация за имената на 
потребителя, кратко потребителско име (на латиница без използване на специални 
символи), е-мейл и парола.  
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Лекарите следва да въведат своя УИН номер, а останалите медицински 
специалисти (лекари по дентална медицина, медицински сестри и др.) могат да въведат 
произволна цифра или число. Потребителите могат да изберат дали да се абонират за 
информационния бюлетин на Виртуалния Конгресен Център, чрез който ще получават 
важна и интересна информация за текущи и бъдещи научни събития. 

При успешна регистрация, потребителите получават автоматичен е-мейл с 
информация за паричен превод на таксата за участие в конкретното научно събитие по 
банков път (ако е приложимо). Ако таксата за участие е подкрепена от спонсор или 
потребителя попада в категория участници, освободени от такса (напр. автори на постери) 
също ще бъде получен мейл с данни за паричен превод, като в този случай няма да е 
необходимо да се превежда съответната сума. В рамките на един работен ден след 
получаване на плащането, профилът ще бъде активиран. При липсата на мейл с 
потвърждение за регистрация, проверете в SPAM папката на електронната Ви поща.        
При проблем, може свържете се с нас за съдействие в работни дни от 9:00-17:00 ч на 
телефон 0897-858870 или на е-мейл info@raredis.org 
 
 

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  
 

В секция „ИНФОРМАЦИЯ“ на Виртуалния Конгресен Център има достъп до 
научната програма, често задавани въпроси и виртуалното кафе. Ще откриете и кратък 
анонс с препратка към пълната програма на текущото научно събитие. От прозорчето 
„ЛЕКТОРИ“ има възможността да разгледате профилите на всеки един от лекторите, 
участващи в текущото научно събитие. Синьото кръгче в десния долен ъгъл дава 
възможност за пряка връзка с наш сътрудник в реално време (HELPDESK).  

 

 
 

mailto:info@raredis.org
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ККООННФФЕЕРРЕЕННТТННИИ  ЗЗААЛЛИИ  
 

Виртуалният Конгресен Център разполага с конферентни зали, в които се 
провеждат научни сесии. В секцията Конферентни зали при избор на съответната зала ще 
получите достъп до научните сесии в нея. 
 

 
 

При натискане върху екрана на конферентна зала се показва информационен 
прозорец с научната програма и бутон за включване във видеоконферентната среща. 
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ППООССТТЕЕРРННАА  ЗЗААЛЛАА  
 

В ПОСТЕРНА ЗАЛА на Виртуалния Конгресен Център се намират научните резюмета 
и постери на участниците.  

 

  
 

В зависимост от броя на резюмета в научното събитие, постерите могат да бъдат 
разпределение в една или повече постерни сесии. Всеки постер се отваря на 
самостоятелна страница и под него има вграден прозорец с възможност за интерактивна 
дискусия между участниците в научното събитие и авторите на постера.  
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ИИЗЗЛЛООЖЖББЕЕННИИ  ЗЗААЛЛИИ  
 

В изложбената зала са разположени виртуални щандове на партньори и спонсори 
на съответното научно събитие. Съдържанието на изложбените виртуални щандове 
включва електронни материали за различни видове участници, линкове към интернет 
ресурси или кратки видеа.  

 

 
 

Някои от щандовете може да са с ограничен достъп до определена категория 
участници (напр. само за медицински специалисти) съобразно етичните и нормативни 
изисквания за рекламиране на лекарствени средства.  
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ВВИИРРТТУУААЛЛННОО  ККААФФЕЕ  
 

Виртуалният Конгресен Център разполага с виртуално кафе. То дава възможност на 
регистрираните потребители да използват свободното си време, за да се запознаят с 
новини или да разговарят виртуално с други участници в научното събитие.  

  

 
 
Чат стаите са различни за всяка категория потребители и достъпa до тях се 

осъществява автоматично от системата (напр. медицинските специалисти използват чат 
стаята за общи или индивидуални разговори помежду си, до която други категории 
потребители нямат достъп.) 
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ВВККЛЛЮЮЧЧВВААННЕЕ  ВВЪЪВВ  ВВИИРРТТУУААЛЛННАА  ССЕЕССИИЯЯ  ККААТТОО  ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛ    
 

Виртуалният Конгресен Център използва видеоконферентната платформа ZOOM за 
онлайн видео сесии. Достъпът до научните сесии се осъществява чрез натискане върху екрана 
на конкретната конферентна зала. В прозореца с научната програма има бутон с връзка към 
съответната видеосреща. Не е необходимо да потребителите да имат предварително 
създаден профил в ZOOM, тъй като регистрацията във Виртуалният Конгресен Център 
автоматично осигурява необходимата оторизация. Някои от лекциите може да са записани 
предварително. В този случай потребители виждат в самата програма малко прозорче с видео 
записа на съответния лектор, който може да бъде изгледан и по-късно в удобно време.  

По време на научната сесия участниците имат възможността да задават писмено 
въпроси към лекторите. Отговорите на въпросите се получават в реално време до края на 
научната сесия. Предварително записаните лекции не позволяват интерактивна дискусия или 
задаване на въпроси към лекторите. 

 

 
 

 
 
 
 

За всякакви други въпроси и допълнителна информация може да се свържете с нас в 
работни дни от 9:00-17:00 ч на телефон 0897-858870 или на е-мейл info@raredis.org 
 
 
 

mailto:info@raredis.org
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