Tájékoztató az MTMT 6.1.7-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Egyéb típusba új mező (#3881)
Adminisztrátori kérés: “Az Egyéb típusú felviteli űrlapra szeretnénk kérni, hogy az Ország legördíthető mező legyen
megjelenítve.”
Disszertáció típusba új mező (#3880)
Adminisztrátori kérés: “A Disszertáció típusú felviteli űrlapra szeretnénk kérni, hogy a Kiadó legördíthető mező a kiadó
tábla tartalmával legyen megjelenítve.”
VI. osztály táblázat / Oltalmi formák elhelyezésének javítása (#3879)
A VI. osztály táblázatában az Oltalmi formákat a program nem megfelelően válogatta szét a különböző oszlopokba. A
javítást követően a program a “Besorolás” és “Nyelv” alapján válogatja szét az oltalmi formákat.
Repozitóriumba feltöltendő fájlok elnevezésének módosítása (#3878)
A repozitóriumba feltöltendő fájlok elnevezésében csak a következő karakterek megengedettek: az AZ 09 és ._
A szoftver ennek megfelelően módosítja a feltöltés során a fájlnevet.
Általános táblázat javítás és új sor (#3877)
Az általános táblázat számítási hibákat tartalmazott. Az “Egyéb szerzőség” sorhoz tartozó közlemények egyéb és
disszertáció típusú idézetei nem kerültek bele az „Idézők disszertációban, egyéb típusban” sorba. A működés javítva.
Emellett egy új sorral is bővült a táblázat. Az "Idézők disszertációban, egyéb típusban" sor alá a táblázatban egy
"Szerkesztett művek idézetei" sor került, melyben a szerkesztett könyvekre kapott idézeteket jelenítjük meg Független és
Összes bontásban.
Szerzői hozzárendelés  Saját gomb nem működik (#3868)
Adminisztrátori bejelentés: “Adatbeviteli űrlap(ok) Szerző mezőben  a névváltozatokhoz tartozó szerzői hozzárendelést
elvégző "Saját" gomb nem működik, kattintással a szerzői hozzárendelés nem hajtható végre. A hozzárendelendő név,
csak a görgethető menüből válaszható.” A működés javítva.
I. Osztály néprajztudományi táblázata (#2348)
Elkészült és az új verzióban élesítésre került az új összefoglaló táblázat.

Változások adminisztrátorok számára
Email cím csonkolása a levelezésben (#3876)
A tagintézményi regisztrációt visszaigazoló automata levélben a megadott intézmény és intézményi adminok
információknál az admin email címét csonkolva jelenítette meg a kiküldött levél.
A szerzők IDjai nem exportálódnak. (#3869)
Admin bejelentés: “4es admin felületen exportáltam a szerzők listáját. A szerzők MTMT azonosítójára és a rögzített
ORCIDkra volt szükségem. Sajnos a kapott .csv fájlban az ORCID (és még több további, pl. ResearcherID) oszlop üres.”
A működés javítva.
Befoglaló művek duplumösszevonásának hibajelenségei, Könyv és konferenciakötet befoglaló összevonás
hatása az absztrakt fejezetekre (#3861, #3853)
Adminisztrátori hibabejelentés: “Ha befoglaló összevonáskor a könyv marad és a konferenciakötetet töröljük, akkor az
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos besorolásból Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos
lesz, és a megjegyzésbe kerül "Besorolás: Absztrakt". Így az absztraktokból hibásan konferenciaközlemény lesz.”
Javítva.

Idézetek admin megjegyzés mezőjének megjelenítése (#3858)
Admin fórum kérés: “az idézetek esetében legyen megjelenítve a szerkesztési felületen az idézethez beírt admin
megjegyzés.” Az admin megjegyzés mező az új verziótól megjelenik.
Nyelv adat idézőknél (#3857)
Adminisztrátori kérés: “lekérek egy idézőt htmlben a nyelv megadásával, akkor a nyelv az idézőnél nem jelenik meg,
pedig a &com_on=1 ezt jelentené”. Programhiba volt. Javítva.
Idéző kézi felvitel illetve szerkesztés esetén ISSN kezelési hiba (#3856)
A problémát programhiba okozta. Az ISSN ellenőrző modul javításra került.
Munkásság oldalon nem működik a "Csak tudományos" jelölőnégyzet (#3852)
Adminisztrátori hibajelzés: “Az "X Y munkássága" oldalt megnyitva, majd a beállítások között a "Csak tudományos"
jelölőnégyzetet inaktiválva is csak a tudományos műveket listázza a rendszer.” A működés javítva.
Befoglaló mű összevonása műveletek menüből hibára fut, Felhasználó által jelentett fejezet duplum
összevonása nem hajtódik végre (#3849, #3847)
Adminisztrátori hibajelzés: “Az éles felületen könyv vagy konferenciakötet összevonását végeztük. A műveletek menüből
választott befoglaló mű összevonás mindkét esetben hibára fut.” “Az éles felületen fejezet duplumokat találtam.
Jelentettem a duplumot és elfogadtam a jelentést. Az így keletkezett duplumpáron a duplumösszevonás művelete
"befagy", a művelet nem hajtódik végre.” A működés javítva.
Regisztrációs kimenő levélben inaktív admin (#3831)
Admin bejelentés: “A tagintézményi regisztrációt visszaigazoló automata levélbe olyan adminisztrátor neve és email
címe is bekerült, aki a szerzői modulban már az Inaktív fül alatt a múltban inaktívvá lett téve. Kérjük, hogy inaktívvá tett
admin neve és elérhetősége ne kerüljön bele a kimenő levélbe.” Javítva.

