Tájékoztató az MTMT 6.1.1-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Könyv duplumvizsgálatba az ISBN mező bevonása (3380)
A könyv duplumvizsgálata során az elsőnek vizsgálandó (egymezős) duplum kulcs az ISBN szám. Az egyezés kötőjelek
és szóközök nélkül kerül vizsgálatra. Az egyezés duplumot jelez, az egyezés hiánya esetében az összetett
duplumkulcs (cím, év, kiadó) kerül vizsgálatra.
Portál megújítása > MTMT dokumentum linkek megváltoztak és nem működnek. (3381, 3395)
A portál megújítása során változott a rendszer struktúrája is, melynek következtében az MTMT portálra mutató  más
oldalakra beágyazott, vagy levélben kiküldött  dokumentumokra mutató hivatkozások nem működtek. Javítva.
Fórumokban intézményi adat kereséséi hiba (3387)
Fórumokban nem működött az intézményi bejegyzésekre történő szűrés. A működés javítva.
Szerzői részesedések beírási lehetősége (3388)
Az új verzióban ismét aktívvá válik a szerzői részesedések beírásának lehetősége.
SWORD  intézményi repozitórium csak az intézményhez kötődő közleményt fogad (3389)
Intézményi repozitóriumba csak az adott intézményhez kötődő közlemények teljes szövege tölthető fel. A Repozitórium
feltöltési ablakban csak azok az intézményi repozitóriumok választhatóak ki, melyek az adott közlemény teljes szövegét
fogadják (vagyis a közlemény legalább egy szerzője az adott intézményhez van rendelve). A fejlesztés további tesztelést
követően kerül aktiválásra.
Green Open Access logó (3397)
Open Access jelöléshez egy új, zöld színű logó került beépítésre a rendszerbe.
Kézi adatbevivő és szerkesztő felületen a szponzor link hosszú intézményi listát mutat (3401)
Javítás: A lista a szponzorokat mutatja.

Változások adminisztrátorok számára
Szerzői táblázatok adatai nem klikkelhetőek 4es admin számára (3366)
4es adminisztrátorok jelezték, hogy a szerzői táblázatok közül csak az általános táblázat adatai voltak kattinthatóak, a
szerző által kiválasztott osztályok szerinti táblázatok esetében a számra klikkelve az adott lista nem töltődött be. A
működés javítva.
Részletes keresés hiba (3378)
Részletes keresőben az “Intézmény [i]” legördülő menü egyes opciói hatástalanok voltak, mindig az alapértelmezett
“alrészlegekkel, elődökkel” beállítás érvényesült. A működés javítva.
Duplumösszevonáskor a BME migrált státuszú közleményen maradjon meg az admin láttamozás (3324)
A kérés teljesítve.

