Idéző közlemények duplum összevonási útmutató
adminisztrátorok és szerzők részére
A 6.1.3.as verzió, a duplum közlemények illetve idézetek kezelésével, összevonásával kapcsolatos
fejlesztéseket tartalmaz. A duplum közlemények összevonására szolgáló felület módosult, új funkciókkal
bővült.
Duplum idéző közlemények összevonásával kapcsolatos új elemek
Az összevonási műveletben szereplő mezőtartalmak mindegyike előtt jelölőnégyzet található, melynek
szerepe van az elvégzésre váró művelet végrehajtása során.
●

szürke jelölés = a mezőtartalom átvétele alapértelmezett pl.

●

kék jelölés = a mezőtartalom átvihető pl.

●

nincs jelölés = a mezőtartalom nem kerül át pl.

Fejezetek

Idézők
Adatgazda

A kék (pipált) jelölések manuálisan is megváltoztathatóak  jelölt illetve jelöletlen állapot.
Szerző hozzárendelés
A szerzők, illetve intézményi adminisztrátorok számára elérhető felület kiegészült egy a szerző
hozzárendelések átvitelét segítő, a szerzők azonosítását támogató elemmel. A program az eddigi
gyakorlattól eltérően vizsgálja a szerzők számát illetve behasonlítja a szerzői sorrendben szereplő szerzői
névváltozatokat (pl. Z Kovács illetve Kovacs Zoltan) is, ezek egyezése esetén lehetővé teszi a szerzői
hozzárendelések átvitelét.
A szerzőn keresztül történt intézmény /részleg hozzárendelés együtt mozog a szerző hozzárendeléssel, így
ezek az adatok is megjelennek a megmaradó rekordban. Amennyiben a szerzők száma, sorrendje eltér
vagy a megjelölt névváltozat nem azonosítható a program által, a szerző hozzárendelés opciót a rendszer
nem ajánlja fel illetve manuálisan sem jelölhető ki. Ilyen esetekben a szerző/részleg hozzárendelés utólag
pótlandó az összevonás után megmaradó rekordban.
Az idéző közlemények átvitelekor az alábbi három lehetőség áll rendelkezésre:
 Idézők jelölőnégyzet inaktív / nincs idéző másolás:
Beállítás a kijelölhető mezők listájában
Idézők
Automatikus idéző...
A beállítás eredménye:
nincs idéző másolás.
 Idézők jelölőnégyzet aktív:
Beállítás a kijelölhető mezők listájában
Idézők
Automatikusidéző...
A beállítás eredménye:
a közleményhez tartozó összes idéző duplum ellenőrzés nélkül átkerül a megmaradó
rekord alá, nem nyilvános, "Összevont" státusszal megjelölve.
 Automatikus idéző összevonás (csak idéző átvitel esetén) + Idézők jelölőnégyzetek aktívak:
Beállítás a kijelölhető mezők listájában

Idézők
Automatikus idéző...
A beállítás eredménye:
a közleményhez tartozó idézők közül duplum ellenőrzést követően a nem duplumok
átkerülnek a megmaradó rekord alá, nem nyilvános, "Összevont" státusszal megjelölve. Az
összevonás során a duplumként detektált tételek átveszik a törölt idéző külső azonosítóit,
amennyiben azok még nem szerepelnek a megmaradó idézethez kapcsolva. Az átvett
idézetek megtartják korábbi azonosítójukat illetve a bevitel dátumát is.
Az Idézők mellett látható szám (pl. (24) a törlendő közleményhez tartozó idézetek számát jelöli.
Amennyiben a jelölőnégyzetben található pipát eltávolítjuk, az idézetek nem kerülnek át az összevonás
során.
Intézmény
A közleményhez közvetlenül hozzárendelt intézmény / részleg adatai átvihetők a megmaradó közleményre.
Amennyiben mindkét közleményben azonos intézményi hozzárendelés szerepel, ezt a program nem viszi át.
Azonosítók
A közleményhez hozzárendelt külső azonosítók közül, a nem azonosak átvihetők, piros színnel jelöltek (pl.
WOS: 000032334567). Azonosság esetén a rendszer kék színnel jelöl (pl. WoS: 000242135700024), az
azonosító nem kerül át a megmaradó tételhez.
Adatgazda
Amennyiben a megmaradó rekord nem rendelkezik adatgazdával, a törlendő közlemény adatgazdája
átvihető a megmaradó közleményhez. Ennek következményeként a megmaradó rekord szerkesztési jogai
megváltoznak, szerkesztési jogosultsággal a továbbiakban az új adatgazda illetve annak intézményi
adminisztrátora rendelkezik.

Idéző közlemények kézi duplum kezelése
Az idéző közlemények szerkesztésére szolgáló felületen új funkcióként megjelent a listában szereplő tételek
kézi duplum jelölésének lehetősége. A lista elemei előtt szereplő jelölő ablakocskák kijelölésével majd a
“Duplumnak jelöl” gomb megnyomásával létrehozhatók a később kezelhető/kezelendő duplum párok vagy
akár 34 közlemény is összekapcsolható azonosság esetén. Természetesen emellett a korábbi, szintén a
szerzői felületről indítható duplum vizsgálat illetve az import során történő duplum szűrés továbbra is
működik, az új, manuális jelölési lehetőség csak ezeket kiegészítő funkció.
A duplum idézők kezelése továbbra is az idézett közleményhez kapcsolódóan, annak idézőit tartalmazó
szerkesztő felületén történik, “Idézők szerkesztése” (Admin felület) illetve “Idézők” (Szerzői felület) opciót
választva.

A duplumnak jelölt tételek mellett Duplum! felirat látható, melyre kattintva indítható a megjelölt tételek
kezelése. Minden esetben a megnyíló ablakban megjelenő első közlemény, (az általunk kijelölt vagy a
tételek cseréjével oda került) a megmaradó rekord. Az alatta felsorolt tételek vonhatók össze ezzel illetve
összevonás nélkül törölhetők is.
A lista elemeinek sorrendje változtatható, a Felcserél gomb segítségével. A listában szereplő elemekkel az
alább felsorolt műveletek végezhetők, akár csoportosan is. A műveletek menüből választhatók,
kiterjesztése a lista adott elemeire, jelölő ablakocskák segítségével történik. A bejelölt elemeken a
Végrehajt gombra kattintva a program elvégzi a beállított műveletet, (törlés, azonosító másolás stb.).

A választható illetve elvégezhető műveletek:
● azonosítókat másol (a kijelölt tétel azonosítói, melyek a megmaradó tételben nem szerepelnek,
átkerülnek a megmaradó idézőhöz. A program piros színnel jelöli a nem azonos és átmásolható
azonosítókat.)
● töröl (a kijelölt tétel illetve tételek törölhetők a Végrehajt gombra kattintva)
● azonosítókat másol és töröl (a kijelölt tétel azonosítói, melyek a megmaradó tételben nem
szerepelnek, átkerülnek a megmaradó idézőhöz. A program piros színnel jelöli a nem azonos
átmozgatható azonosítókat. Az azonosítók átmásolását követően a program törli is a kijelölt
idézőket.)
● nem duplum (a kijelölt elemek esetében elutasítható a korábbi duplum jelölés)

Törlési funkció természetesen csak megfelelő jogosultság birtokában működik, tehát az általunk nem
szerkeszthető idézetek törlésére nincs mód!
A törölt idézők szükség esetén megtekinthetők illetve visszaállíthatók.
Az átmásolt azonosítók elvesztik korábbi jelölésüket, érvényesített státuszukat, így a másolást követően
ezek újbóli ellenőrzése, érvényesítése is indokolt.
A duplumkezelést követően az idézők státuszának jelölése is elvégezhető, valamint az adott jogosultsági
körben a lista elemeinek jóváhagyása, admin láttamozása is megtehető.

