Tájékoztató az MTMT 6.1.5-ös verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Közlemény feltöltés az MTMTből az ELTE repozitóriumába (#2674)
Az EDIT repozitóriumhoz is megvalósítottuk az MTMTből a repozitórium gombbal kezdeményezhető metaadat és teljes
dokumentum feltöltési szolgáltatást.
Honlapra beágyazáshoz URL készítő (#2982)
Egy URLkészítő segédprogrammal gyorsan össze lehet állítani közlemény és idézőlekérdezést, beleértve az idézők
szövegkörnyezetének bemutatását. amely honlapra beágyazható vagy elektronikus levélben elküldhető.
A "Nyomtatható változat" elérhető a találati oldalon (#3678)
A találati listán megjelent a "Letöltés nyomtatóbarát HTML formátumban" gomb, mely az adott lista nyomtatóbarát HTML
formátumú, generált oldalára viszi a felhasználót.
Ezzel egyidőben megszűntek a “Letölthető formátumok” lapról elérhető nyomtatási lehetőségek. Ennek oka,
hogy ezek nehézen karbantartható és mára feleslegessé váló megoldások voltak.
A nyomtatóbarát formátummal a jelölőnégyzetekkel megvalósított formázással megjelenő lista nyomtatható és
menthető HTM/HTML kiterjesztéssel. A HTML file a Word és a LibreOffice újabb verzióiban a nyomtatási formátumot megtartja,
formázható, nyomtatható vagy tovább szerkeszthető. A Chrome böngésző segítségével a nyomtatóbarát lista egyből PDFbe is
exportálható/nyomtatható.
Az érvényes nyomtatási tanácsokat a módosított útmutatókban olvashatják, melyek megtalálhatóak a portál MTMT
dokumentumok menüpontjának “Útmutatók” szekciójában.
Közlemény törlési jogosultsággal kapcsolatos hiba (#3682)
Adminisztrátori bejegyzés. Az eddigi esetleges rejtett adattartalom miatt előfordulhatott, hogy nem volt látható például egy, a
törlést megakadalyozó más intézményhez rendelt szerkesztő. Az adminisztrátor nem tudta az adott rekordot szerkeszteni, de
nem tudhatta, hogy miért nem volt engedélyezett a szerkesztés.
Sablonmódosítással láthatóvá lett téve a könyfejezeteknél, a fejezet részen beírt szerkesztő.
Idézők rendezése első szerző szerint hibás a fejezeteknél (#3693)
Az idézők első szerző szerinti rendezése nem működött megfelelően migrációval érkezett adat miatt. A fejezetek
esetén a szerkesztő neve kerül be a rendezésbe kulcsként. Adatjavítással megoldva.
Részletes kereső hiba (#3697)
Adminisztrátori bejelentés. “Intézményi adatok között, bármely mezőben keresve teljesen más találati listát kapunk a "Szavak,
szókezdetek" mezők és a "Karaktersorozat" mező használatakor. A keresési találatokat .csvben letöltve, a táblázatban látszik
egy másik probléma is. Az érintett rekordok között jóváhagyott, admin láttamozott és hitelesítettek is vannak, a letölthető .csv
fájlban mégis mindegyiknél " jóváhagyva" jelzés szerepel az " állapot" oszlopban.”
A működés javítva, a háttérben talált indexelési hiba is javítva.
Közlemény duplumok kezelésekor külső azonosító OA státusza nem másolódik (#3765)
Fórum hibajelzés. “Forrás cikkek duplum kezelése során, ha a törlendő rekordban jelölve van az OA típusa, akkor az nem
másolódik át, és még jelzést sem ad erről a program”. A javítás után a linkek az OA jelölésükkel együtt másolódnak.
Folyóiratkereső változás az MTMT portálon (#3776)
● A bejelentőnek a jövőben meg kell adnia az MTMT felhasználói nevét (regisztrált szerző), vagy nevét és email címét
(nem regisztrált egyén). Ezek az adatok kellenek a bejelentővel esetleg folytatandó levelezéshez.
● A találatok listájában a „További információ" linkre klikkelve a folyóirat bővebb adatai új böngésző fülön jelennek meg.

Változások adminisztrátorok számára
Közlemények összevonásakor az átvitt külső azonosítók szerkesztési jogának változása, átadása (#3694)
Adminisztrátori kérés. Duplumok összefésülésekor a megmaradó rekordba átvitt külső azonosítókhoz nincs szerkesztési és
érvényesítési jog, amire adminisztrátorként sokszor szükség lenne. A szerkesztési jog szükséges a duplumok összefésülését
végző felhasználó számára azoknál a külső azonosítóknál, amelyeket összefésüléskor ő visz át a megmaradó rekordba.
Megoldás: A szerkesztési jog a műveletet végző adminisztrátorhoz került.

Duplumok azonosítóira vonatkozó információk módosítása duplumellenőrzés során (#3695)
Adminisztrátori kérés. Közlemény jóváhagyása, nyilvánossá tételekor amennyiben a közleménynek van duplum párja
megjelenik egy tájékoztató felirat, melyben szerepel az adott rekord azonosítója.
Megoldás: a kérés szerint megjelenik a duplumpár azonosítója is.
Szerző neve az admin láttamoz mezőben? (#3714)
Fórum hibajelzés. “(5ös) adminként a szerzői felületen, új, még nem jóváhagyott státuszú közleményt jelentettem duplumnak
a párjával, majd a duplumösszevonás ablakban az összevonás után megjelent az admin láttamozás gomb (régebben
feldolgozás alatti volt a státusza és ekkor a jóváhagyás gomb jelent meg, de nemrég óta az összevonás után már jóváhagyva
marad az összevont tétel), amit megnyomva az adott szerző neve került be az admin láttamozást elvégzőhöz (vagyis a szerző
is tud láttamozni ilyen módon, ahol ő az adatgazda és jóváhagyási joga van).” Javítva.
Külső azonosító érvényesítése (#3767)
Admin Fórum bejegyzés alapján: “kiderült, hogy a szerzői idéző import során nemcsak az adatbázis azonosító íródik be,
hanem rögtön érvényesítődik is az azonosító és az importáló szerző azonosítója kerül az érvényesítő helyére. Kérjük az import
javítását, ne váljon érvényesítetté az azonosító.” Működés módosítva.

