Tájékoztató az MTMT 6.2.6-os verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Intézményi adatok lekérdezése nyilvános felületről (#4422)
Az új verzióban módosult a nyilvános intézményi listák generálásának módja. Az új megjelenítés csak
akkor ad vissza tényleges találati listát, ha annak rekordszáma 2000, vagy az alatti. Ennél nagyobb számú
rekordhalmaz esetén a következő üzenetet adja vissza a rendszer: “Pontos találati adatok és lista
megjelenítése csak 2000 rekordig lehetséges. A találatok száma jelenleg ennél több. Kérjük, szűkítse a
keresőkérdést pl. az évszám(ok) megadásával, vagy indítsa újra a keresést valamely alintézményre
szűkítve.”
Szerzői felület  Könyv/Egyéb konferenciakötet adatbeviteli felület hiba (#4446)
Adminisztrátori kérésre az új verzió már képes a speciális karakterek kezelésére. Ilyen speciális karakter
például az idézőjel melyet eddig nem lehetett használni a keresési műveletben.
"Válogatott közlemények" link a munkásság mellett (#4443)
Létrejött egy új, "10 legfontosabb közlemény" nevű válogatás ami a “javítható szerzői listán” állitható be.
Erre a listára mutat a nyilvános felületen megjelenő, a szerző munkásság linkje mellett mejelenő
"Válogatott közlemények" link. Ha a lista üres, akkor a link nem jelenik meg.
Hindex számítása bármely táblázatban (#4430)
Az egyéb szerzőségek közül a forráskiadás készítője teljes értékű szerzőségnek számít az adatbázisban,
ezért globálisan módosult a Hindex számítása a rendszerben és ezentúl az ilyen szerzőségű rekordok
idézeteit is figyelembe veszi a program a Hindex kiszámításánál.
Külső azonosító érvényesítése (#4429)
Adminisztrátori bejelentés: “Amennyiben egy külső azonosítójában érvényesített forrásközleményt
szerkesztünk, az "Érvényesítő" neve a külső azonosítók menüben eltűnik. Ez elvileg rendben is van, de
maga az érvényesített külső azonosító továbbra is kék színnel kiemelt marad, mert a név mellett az
"Érvényesítve" jelölőnégyzetből a jelölés nem tűnik el a forrás szerkesztésekor.” A működés javítva.
I. osztály táblázata (#4426)
A javítást követően a táblázat “Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)" sorába azok a recenziók,
kritikák és ismertetők is bekerülnek, melyek nem szakfolyóiratban, de lektorált folyóiratban jelennek meg és
terjedelmük nagyobb, mint 5 oldal. Ezek a közlemények eddig kimaradtak a táblázatból.
Szerzői felületen ODT/MAB listában nem jelennek meg a kiválasztott Alkotás típusú tételek (#4424)
Szerzői hibajelzés: “A szerzői felületen az ODT/MAB listában nem jelennek meg az Alkotás típusú
közleményrekordok. Az admin felületen megjelennek.” Javítva.
II. osztály táblázat / Forráskiadás idézetek (#4238)
A II. Osztály visszajelzése alapján:
 Két szerzőségi típust, a Kritikai kiadás készítője és a Forrás kiadás készítője szerzőségű
közleményeket is számolja a táblázat.
 A "Könyv/Forráskiadás/Tudományos" típusú közleményekhez tartozó idézetek bekerülnek a
"Független hivatkozások száma" sorba.
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A “Könyv/Forráskiadás/Tudományos" és a “Könyv/Kritikai kiadás/Tudományos" besorolású
közlemények esetében a "Sajtó alá rendezte" szerzőségű közlemények idézetei is bekerülnek a
táblázat "Független hivatkozások száma" sorába.

Változások adminisztrátorok számára
Folyóiratmodul / Int admin által szerkeszthető adatok (#4437)
“A folyóirat modulban jelenleg az intézményi admin szerkesztheti egy már rögzített folyóiratnál az ISSN,
eISSN, Open Access éve, Évkönyv, Sorozat adatokat. Szeretnénk kérni, hogy a már bekerült folyóiratok
esetében ne legyen szerkeszhető adat az intézményi adminok számára.” A működés módosítva.
Intézményi admin Folyóiratmodul / eISSN (#4427)
“Szeretnénk kérni, hogy az Intézményi admin felületen elérhető folyóiratmodulban eISSN alapján is
lehessen szűrni. Jelenleg csak név, hosszú név és ISSN alapján tud szűrni a törzsadatkezelői
jogosultsággal rendelkező admin.”
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