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- Gestionar rondes de revisió 
http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/es/sectionEditorReviewRounds.html 

 

   

http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/es/sectionEditorReviewRounds.html


Revisió - Revisions requerides 

1. Clic per veure articles en revisió. 



Revisió – Revisions requerides 

1. Clic per accedir a l’article. 



Revisió – Revisions requerides 
 

1. Clic per descarregar la 
versió revisada per l’autor. 



Revisió – Revisions requerides 
 

1. Triar la decisió 
editorial i enregistrar-la. 
Accepta tramesa en 
aquest cas. 

L’editor pot adjuntar 
una nova versió del 
document. 

2. Clic per notificar a 
l’autor la decisió 
editorial. 



Revisió – Revisions requerides 
 

1. Descarregar el 
fitxer per començar la 
part de maquetació. 

En aquest punt, l’editor té l’opció d’enviar a correcció d’estil, però degut a que a totes les revistes 
de la UPC aquesta feina la fa el propi editor, no passarem ni pel flux de treball de correcció 
d’estil ni de correcció de proves, i a la part de maquetació, només pujarem el fitxer a la fase 
final (sense flux de treball), ja que es una altra feina que a les revistes de la UPC fa el propi equip 
editor. 
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