Tájékoztató az MTMT 6.1.3-as verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Találati listák egyöntetű rendezése maximum 5 szempont szerint (#3110)
Egyszerűbb, áttekinthetőbb listarendezési modul kerül bevezetésre az új verzióban. Az új megoldás maximum 5
kritérium alapján tudja növekvő, vagy csökkenő sorba rendezni a listákat és lehetőség van a találati listákat ezen
kritériumok alapján csoportosítva is megjeleníteni.
Open Access ikon megjelenítése folyóiratnál (#3476)
Egy új ikon ( ) jelenik meg a korábbi lakat ikon helyett a közlemény bibliográfiai rekordjában azon folyóiratok neve
előtt, amelyeknél nincs olyan link, amely a közlemény közvetlen olvasásához vezetne.
Ezeknél a folyóiratoknál az ikonra kattintva, vagy a folyóiratot az interneten megkeresve a közlemény nagy
valószínűséggel megtalálható és olvasható, annak ellenére, hogy az MTMTs tételnél nincs jelölt link.
Az ikonok rendezése kb. 2 hetet fog igénybe venni.
Részletes kereső  pontos mezőtartalom keresés nem működik (#3506)
A részletes keresőben nem működött a pontosvesszővel elválasztott mezőtartalom keresés. A működés javítva.
Idéző duplum kézi jelölése (#3534)
Az idéző szerkesztő felületen kézi duplum jelölési lehetőség került kialakításra. A szerző vagy admin kézzel
megjelölheti a duplumokat, ha a duplumkereső algoritmus nem ismert fel duplumokat, például hiányos kitöltés miatt.
Az oldalon megjelent egy “Duplumnak jelöl” gomb, mely a kipipált tételeket duplumnak jelöli. A jelölést követően a tétel,
vagy tételek alatt közvetlenül egy lila “Duplum” felirat jelenik meg, illetve a jobb oldalon is láthatóvá válik a duplumra utaló
jelölés. Kattintással megnyithatók illetve kezelhetők is a duplumpárok.
Idéző duplumok kijelölése és összevonása azonosító másolással (# 3534 és 3535)
Az idéző közleményeknél korábban a duplumok kezelésére az egyik közlemény törlése volt az egyetlen megoldási
lehetőség. A 6.1.3as verzióban 3 új megoldás vált elérhetővé:
1. A szerző vagy admin kézzel és / vagy duplumvizsgálattal megjelölheti a duplumokat
2. A duplumok esetében választható a törlendő idéző azonosítóinak átvitele a maradó idézőre
3. Több mint kettő idéző esetében egy listán lehet az összes azonosságot megszüntetni. A maradó
közleményekre választható a törlendő idézők azonosítóinak átmásolása.
Honlapra beilleszthető URLen keresztüli lekérdezések (#3472 és #3502)
A “comment” mező behívása módosult. Az új verziótól az slist.phpn és az index.phpn keresztüli lekérdezéseknél is
egységesen “&com_on=1” paraméterrel hívhatjuk be a megjegyzés mezőket. A változások megtalálhatóak az MTMT
portálon közzétett útmutatókban.

Változások adminisztrátorok számára
Új részleg felvitele 4es admin felületéről (#3512)
Az intézményi admin a szervezeti hierarchia lapján a sorok végén megjelenő + jelre kattintva felvihet új szervezeti
egységet. Az új szervezeti egység a tárgyévben fog kapcsolódni a hierarchiához.
Korábbi évekre érvényes hierarchia változások felvitelére a központi adminoknak vannak eszközei, az ilyen
módosításokat kérjék az adminisztrációtól.
Az Open Access működési mód kezdetének dátuma jelölhetővé vált folyóiratoknál. A jelöléseket a központi
adminisztráció átvizsgálja és felviszi. A több ezer folyóirat rendezése kb. 2 hetet vesz igénybe, addig az Open Access
közlemények folyóiratalapú automatikus jelölése szünetel.
Regisztrált szerző nem választható intézményi admin felületen (#3524)
Az előző verzióban keletkezett hiba miatt az intézményi admin nem tudta jól kezelni az új regisztrálásokat.
A hiba elhárítva.

Forrásközlemény duplumösszevonása  funkció bővítés (#3537)
A duplumösszevonásban néhány fontos módosítás történt.
1. A szerző hozzárendelés eddig csak azonos sorrendi pozícióban lévő és karakterazonos szerzői nevek esetében
működött, a többi esetben a szerzői hozzárendelést kézzel kellett javítani. A módosítás után a program az
azonos szerzői pozícióban lévő karaktersorokat elemzi, felismeri például a J Molnar és a Molnar J azonosságát
és a felismert azonosság esetében a szerzőhozzárendeléseket átviszi.
A két közlemény esetében eltérő sorrendben beírt szerzőket a program nem próbálja meg rendezni, ezeket az
eseteket admin kell rendezze, autopsziára alapozva beavatkozását.
2. A forrásközlemények külső azonosítóit az összehasonlító lapon feltünteti a program. A megegyező azonosítókat
kék színnel jelöli mind a két közleménynél, az eltérő azonosítókat piros színnel kiemelten listázza és
másolásukat választhatóvá teszi. A különböző azonosító(k) másolását a jelölőnégyzetre kattintással lehet
szabályozni.
3. Az admin láttamozás megtartható a maradó közleményen, ha nincs adatgazda másolás a maradó
forrásközleményre. Ha csak a szerzőhozzárendelés, azonosítók másolása, fejezetek / konferenciaközlemények
másolása történik, a jóváhagyás után a korábbi adminláttamozás megmarad a maradó forrásközleményen.
4. Az admin munkáját segíti, hogy az összevonó lapon a program megmutatja, hogy az idézők között hány
nemnyilvános idéző található.
5. Választható, hogy az összevonás során legyene idéző másolás. A 4, 5  ös adminok által végzett idéző
másolás során a program duplumvizsgálatot is végez, a duplum idézőt nem másolja át, de a külső azonosítókat
átviszi, amennyiben azok a maradó idézőn lévő azonosítóktól eltérők.
6. A központi jogosultságú adminisztrátorok lehetőséget kaptak az összes idéző másolására, előzetes
duplumvizsgálat nélkül. Ekkor a két duplum forrásközlemény összes idézője összes azonosítójával átkerül a
maradó forrásközleményre, és az adminisztrátornak lehetősége lesz az összes idéző és azonosító kézi
összevonására.
A 4,5ös adminok kérhetik a központi adminisztrátoroktól ennek a bonyolultabb műveletnek elvégzését, ha úgy
látják, hogy az automatikus idézőkezelés téves eredményre vezethet, például hiányos idézők jelenléte miatt.

