Tájékoztató az MTMT 6.1.2-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Közlemény listák egyöntetű rendezése maximum 5 szempont szerint (3110)
Régi kérés, hogy a rendezés legyen rugalmasabb és egységes. A rendezési szempontok bővültek a besorolás, és
a jelleg szerinti rendezéssel. Mindegyik szempont szerinti rendezés lehet csoportosított, azaz a változott
szempont lista címként megjelenik, vizuális elhatárolásként. Nem minden beállítási lehetőség hasznos!
A szerzőnél jelenleg a „Belépve keresőben látszó lista” lapján látszik az új rendezés.
Később megjelenik a nyilvános felületen is és a „javítható szerzői listán” is.
Az adminisztrátoroknál a belső listáknál az új rendezés működik.
Nem engedélyezett repozitóriumi feltöltések inaktívvá tétele (3389)
Az MTMT felületeiről intézményi repozitórium csak az intézményhez kötődő közleményt fogad.
A folyóirat keresése és kiválasztása
A folyóiratcikk bevitelénél és szerkesztésénél javult. A program egyszerre keres a folyóirat több névmezőjében
(alternatív név), ezzel javult a keresés és kiválasztás hatásfoka.
Súgók
Súgók készültek a közlemények Open Access jelöléséhez és összesítő táblázathoz.

Változások adminisztrátorok számára
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 folyóirat-alapú automatikus jelölése szünetel.
Könyv és egyéb konferenciakötet összevonásakor a fejezet és konferenciaközlemény besorolásának
beállítása (3465)
Ha duplum-összevonáskor Könyv és Egyéb konferenciakötet kerül összevonásra és a Könyv marad meg, akkor az
átvett Egyéb konferenciaközleményt a program Könyv/Konferenciaközlemény, illetve Könyvrészlet/Absztrakt
besorolásúra állítja be.
Hibásan minden intézmény nyilvános volt (3471)
Egy hiba miatt a nyilvános felületen minden intézmény választhatóvá vált. A hiba javítva.
Gyors duplum keresés lehetősége
Van egy új, gyors duplum kereső, amellyel akár több ezres közleményhalmazok duplum vizsgálata végezhető el
viszonylag gyorsan. Intézményi adminisztrátor kérésére a tömeges duplum jelölést a központi adminisztrátorok
elvégezhetik, a megjelölt duplumokat kezelésre ezután már gyorsan lehet keresni és kezelni az intézményi
adminisztrátor eszközeivel is.
Szerző-hozzárendelések intézményi adminisztrátor kérésére
A szervezet történeti adatainak bevitele (névváltozás, átrendezés, összeolvadás) után ha a jogelőd szervezeti
egységhez ugyanazok a szerzők tartoztak, amelyek a jogutódnál is már hozzá vannak rendelve, akkor kérésre a
központi adminisztráció a hozzárendelt szerzőket át tudja másolni az újonnan létrehozott korábbi részlegekhez.

