Tájékoztató az MTMT 6.0.12-es verzióban életbe lépő változásokról

Változások szerzők és adminisztrátorok számára
A “Nyílt hozzáférés” (Open Access, OA) jelölések bevezetése forrásközleményeknél és
azonosítóknál (#3202)
Az új fejlesztés használatáról külön dokumentum készült. A jelölések célja kiemelni azokat a
hivatkozásokat/linkeket, amely segítségével a leíráshoz tartozó közlemény szabadon vagy egyes
repozitóriumokból letölthető, olvasható. Megfontolt bevezetést javasolunk, különösen a már rögzített
közleményeknél. Részletesebb tájékoztatót az MTMT portál dokumentumai között találhatnak, melyet
a következő hivatkozással érhetnek el: Open Access  tájékoztató, dokumentáció szerzőknek és
adminisztrátoroknak.
Az import beállító lapokon a legördülők alapértelmezésének módosítása (#3270)
● Ahol az adatgazda beállítandó, ott a kezdeti beállítás legyen a belépett felhasználó saját maga
● Ahol a hozzárendelendő intézmény kötelező, ott a kezdeti beállítás legyen a belépett
felhasználó ős intézménye.
● Ahol az import csomag neve írható be, oda is kerüljön be a belépett felhasználó felhasználói
neve, alapértelmezésként, azért, hogy a felhasználó szeme előtt legyen, milyen néven lesz az
importcsomag, ha a mezőhöz nem nyúl hozzá.
Szerzői adatlapokon az utolsó belépés dátuma nem frissül. (#3225)
Szerzői illetve admin szerzői adatlapokon, az utolsó belépés dátuma nem frissült. A működés javítva.
Medline importban az ORCID azonosító kezelése (#3216, #3209)
Megjelent az ORCID azonosító a Pubmed letöltésekben. Az ORCID várhatóan gyorsan terjedni fog és
lehetővé teszi a szerzők automatikus hozzárendelését a közleményekhez. Az import beállítások
módosultak, hogy ezzel az azonosítóval összekapcsolja a szerzőt a szerzői névvel.
Ha a szerző az MTMTbe még nem vitte fel az ORCIDját, akkor a rendszer számára ismeretlen
ORCID a megjegyzés mezőbe kerül.
Idéző import irodalomjegyzékkel nem működik (#3208)
Nem működött az idéző Import irodalomjegyzékkel funkció. A fájl feltöltése az ideiglenes tárolóba
megtörtént, de az összerendeléseket nem lehetett elvégezni. Az idézőre kattintva, a megnyíló
ablakban az idézet típusának kiválasztása után nem történt semmi. A hiba javítva. Figyelem, ez a
programrész hosszú irodalomjegyzék esetén lassú, érdemes 12 percet várni, amikor úgy tűnik hogy
nem történik semmi.
Szerző felületén lapozó gyorsbillentyű címke hiba (#3207)
Módosultak a javítható szerzői listán a "Lapozás” gombok feliratai. "Lapozás: (k)övetkező | előző (h) |
első (e) | (u)tolsó lap" feliratra.
Idéző közlemény szerző szerinti rendezés  hiba (#3203)
Ha egy idézőnél szerző és szerkesztő is található, akkor a rendszer eddig szerkesztő szerint
rendezte abcbe a listát. A működés javítva.

I. Osztály nyelvtudományi táblázata (#2647)
Javítás történt a táblázat letölthető Excel verziójában. Az online táblázatban még helyes “Magyar
nyelvű” helyett “idegen nyelvű” szerepelt az Excel fájl adott sorában. Emellett a Nyelvtudományi
Bizottság kérésének megfelelően bekerült egy új sor: "ERIH Int2 kategóriás folyóiratban". Az ide
számolásban bármelyik szakterülethez/bizottsághoz tartozó besorolást figyelembe veszi a program.
II. Táblázat (#1850)
A táblázat bizonyos sorokban nem mutatta a megfelelő értéket, hanem helyette "0"t mutatott. Az
Összesen oszlopban a "0" értékek ezen kívül egy oszloppal jobbra el voltak tolódva. A működés
javítva.
IX. Táblázat (#1789)
A IX. osztály táblázata a "Felsőoktatási művek" sorokban és a "Független hivatkozások" oszlopban
nem számolta a hivatkozásokat. Javítva.
VI. táblázat (#1766)
Több javítás is történt. A "Folyóiratcikk ismeretlen lektoráltságú folyóiratban" sorba kerültek a
"Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos" cikkek, melyeknek terjedelemtől függően két másik
sorban kellett volna szerepelniük. Valamint a táblázat fejléce pontatlan volt, fel volt cserélve az Összes
és a fokozat utáni közlemények megjelenítése, de az osztály nem abban a sorrendben kérte. A
táblázat javítva.

