Változások jegyzéke (5.18.1-es program verzió)
Regisztrációt megerősítő link (jelentkezőnél) (#954)
A szerző a regisztrációt megerősítő url címet nem tudta "megnyitni". A javított megerősítő
link rendben működik, a regisztráció minden lépése megfelelően működik.
Adatbázis adminisztrátora levelezési cím a szerzői felületen (#953)
A szerzői felület láblécében található Adatbázis adminisztrátora levelezési cím hibás volt.
A megjelenő cím javítva admin@mtmt.hu-ra.
Súgó tartalomjegyzék linkek háttere fekete (mindenkinél) (#962)
Egy CSS fájl módosítása után megjelenítési hiba javítva.
Könyvfejezet befoglaló művének url címei (mindenkinél) (#961)
Könyvfejezet befoglaló művében a "Publikus WEB cím" és a "WEB cím a kiadónál"
mezőkben megadott url címek a mentést követően "eltűntek". Szerkesztésre újra
megnyitva a mezőkben "0" karakter volt található. A megadott linkek most már
elmenthetők, a mentést, szerkesztést követően a megfelelő oldalra mutatnak.
Hiányzó adat megjegyzése (mindenkinél) (#970)
A hiányos adatú közlemények szerkesztésekor, mentésekor korábban a Megjegyzésbe,
vagy Admin Megjegyzésbe bekerült "hibalista" nem került be a megfelelő rovatba.
Munkásság láthatósága online keresőkben (#677)
Ez nem az MTMT-től függő, vagy a működéséből következő jelenség. A Google és a
többi kereső nem tud paraméterekkel dinamikusan generált oldalakat indexelni anélkül,
hogy nem mutatna rá link valahonnan, mivel nem próbálhatja végig az összes lehetséges
paraméterezést. Azaz ha egy szerzőnek van a munkásságára mutató link valamely
nyilvánosan elérhető oldalon (pl. köztestület), akkor kap találatot a munkásságára az
online kereső motorok által, amennyiben nincs, úgy nem lesz találat.
Lista beállás nem ugrik vissza (Javítható szerzői lista) (#472)
Az új verzióban saját tétel szerkesztését követően a program a módosított tételhez visz
vissza.
“docres" közvetlen meghívások nem működnek (külső lekérdezés) (Hiba #959)
Nem működött a docres modul. A hiba javítva.
Jelszó felvitel adminisztrátori felületen (intézményi adminisztrátornál) (#976)
A jelszónak minimum hét karakternek kell lennie. A karakterek között szerepelnie kell
legalább egy nagybetűnek, egy kisbetűnek és egy számjegynek.
Belépés szerzői felületre 4-5-ös adminként (intézményi adminisztrátornál) (#964)
Hiba jellege: a 4-es, 5-ös adminisztrátor nem tudott belépni a saját felületéről annak
a szerzőnek a szerzői felületére, aki még egyszer sem nem lépett be az adatbázisba.
Ezeknél a szerzőknél az admintól is a jelszó megváltoztatását kérte a rendszer, mintha
felhasználóként lépne be. Csak azokhoz a szerzőkhöz lehetett az eddigi módon belépni,
akik már korábban dolgoztak az adatbázisba. A működés javítva.
Impakt faktor beállítási hibák (központi adminisztrátornál) (#969 és #750)
A folyóirat modulban a “Nincs impakt faktor” jelölő ablakocska kipipálása után, majd a
beállítások mentését követően továbbra is “?” jelent meg a folyóirathoz kapcsolódó tételek

mellett. Ha az új folyóirattáblában be volt pipálva a "Nincs Impakt faktor", akkor:
- az adott folyóiratnál nem jelent meg semelyik évnél a listában az "IF?"
- a Karbantartás/Impakt faktorok alatt a szerző hiányzó IF-ra keresésnél nem jelentkezett
pótlandó IF-ként. A hibák javítása megtörtént.
Hiányzó * jelölés szerző felvételekor (intézményi adminisztrátornál) (#941)
4-5-ös admin felületen új Szerző felvételekor (Személyek/Szerzők/Új szerző) a kötelezően
kitöltendő "E-mail cím" mező nem volt megjelölve piros *-al.
Új admin felvitel - mentés nem működik (intézményi adminisztrátornál) (#934)
A javított működés tesztelve, új adminisztrátor felvéve, elmentve, intézményi 4-es
admininsztrátori felületen.
Regisztrációs levélbe az intézményi felsőbb hierarchia megjelenítése (#918)
Fórum hozzászólás:
"Sokat segítene a regisztrációk visszaigazolásakor is, ha láthatóak lennének az "ősök",
mert egy nagy intézménynél nem feltétlenül tudja fejből az adminisztrátor a teljes
hierarchiát. A regisztrációról érkező értesítő levél is csak a hierarchiában legmélyebben
bejelölt részleget tartalmazza, "ősök" nélkül."
Az új verziótól kezdve már látható az “Ős” abban a levélben, melyet a regisztráció
megerősítését követően az adminisztrátorok kapnak.

