Tájékoztató az MTMT 6.2.1-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Keresési listákon visszajelzés a felhasználóknak, hogy a rendszer dolgozik
(#4107)
Többször felmerült javaslat/probléma megoldása született meg az új verzióban. Munkásság és külső URLen keresztüli
lekérdezés listák generálásakor eddig nem adott visszajelzést a rendszer a felhasználóknak a generálási folyamat
futásáról. Ez főleg nagyméretű munkásság, vagy nagy tételszámú lekérdezés esetén okozott kellemetlenséget, amikor a
rendszernek akár több percig is eltarthat egyegy ilyen lista összeállítása. Az új verziótól kezdődően a külső
lekérdezések indításakor (XML kivételével), vagy munkásság generálásakor egy animált GIF kép segít indikátorként a
folyamat futásának szemléltetésében.

Változások adminisztrátorok számára
Válogatott lista jelölés eltűnése
(#4097)
ODT/MAB válogatott listák esetében a leválogatást követő szerző, vagy intézmény hozzárendelés eltűntette az adott
tételeket a válogatott listáról. Javítva.
Szerző kézi beviteli hiba (#4095)
Adminisztrátori jelzés: “Könyvfejezet és egyéb konferencia közlemény felvitelénél a következőt tapasztaltuk: a felvitt
szerzőket az összes szerzői minőséghez hozzáadta a rendszer.” A működés javítva.
Befoglaló műben Szerkesztő hol látszik, hol nem látszik (#4094)
Megjelenítési probléma miatt adott oldalakon nem jelent meg az egyébként beírt és megfelelően mentett szerkesztő
mező tartalma. A probléma elhárítva.
Szerkesztésben nem távolítható el a szerzői hozzárendelés (#4088)
Adminisztrátori jelzés: “Éles felületen adminként belépve tapasztaltuk, hogy a szerkesztésben megnyitva a rekordot és a
szerzői hozzárendelést eltávolítva a mentés után a hozzárendelés megmarad.” Javítva.
Azonos ISSN számú de eltérő című folyóiratok kezelése import során (#3970)
Az új verziótól kezdve folyóiratcikk import során a rekord megjelenési évét is figyelembe veszi a rendszer. Azokban az
esetekben, amikor ugyanazon ISSN alatt két különböző folyóirat is szerepel, tehát két helyre is kerülhetne az importált
cikk, a rendszer behasolítja a rekord megjelenés évét, a folyóiratok “megjelenés kezdete” és “megjelenés vége” adataival
és ezek alapján dönti el, hogy hova kerüljön a cikk.
Folyóiratcikk típusú idézőben "nincs kötet" jelölés érvényesítése (#3964)
Adminisztrátori hibajelzés: “A folyóirat törzsadatként " nincs kötet" paraméterrel rendelkezik, idéző rekordokban mégis
hiányzó adatúnak látszanak a folyóiratban megjelent cikkek, ha nincs beírva kötetszám. Megszüntethető
rekordszerkesztés nélkül a hiányzó adatok jelzés?” Javítva.
Témavezető megjelenítése a szerzői belépés után, a Személyi adatlapon (#3874)
Adminisztrátori kérés: “A szerzői belépés után megjelenő Személyi adatlapon kérjük a témavezető mező alapján a
témavezető nevét és szakterületét megjeleníteni, ami, ha nem üres, link a témavezető munkásságára. A megjelenítés
helye: a Cím/fokozat előkészítés mező alatt közvetlenül.” Megoldva.

