Változások jegyzéke (5.18.3-as program verzió)
Mindenkit érintő változások
Migrált és/vagy import rekordok láthatósága (#1120)
Az importált rekordokat a bevitelnél megadott adatgazda “magánügyévé” tesszük, mások számára a
jóváhagyásig láthatatlanná tehető. Ez választható megoldás.
Bevezettünk egy új rekord állapotot, melynek jellemzői a következők:
1. A rekord állapota “Import-láthatatlan”, közlemény és idéző rekordban egyaránt.
2. A mycite import során importált közlemény "Import-láthatatlan" állapota esetén az idézők
is "Import-láthatatlanok" lesznek
3. Az Import-láthatatlan rekord csak az adatgazda és a 3-as admin számára látható
4. Az Import-láthatatlan közleményrekord idézői sem láthatók másnak
5. Az {} üres adatgazdájú rekordok a 3-as adminok számára láthatók, és ezeket a rekordokat egy 3as admin átadhatja feldolgozást végző adatgazdának.
6. Az adatgazda lehet szerző vagy admin
7. Az Import-láthatatlan rekord az adatgazda és a 3-as admin által törölhető, szerkeszthető és
hozzárendelhető.
8. Az Import-láthatatlan rekord duplum kezelés során összevonható más rekorddal.
9. Összevonás után a maradó rekord állapota Import-láthatatlan lesz, kivéve, ha az Importláthatatlan rekorddal összevont rekord nyilvános volt, ekkor az összevonás utáni rekord
állapota “feldolgozás alatt”
10. Az Import-láthatatlan rekord jóváhagyható.
11. Az Import-láthatatlan rekordot a duplumkeresés nem látja (akárki is indítja), kivéve, ha az Importláthatatlan rekordból indul el a duplum keresés.
Az új állapot csak import során jön létre, ha a "Csak adatgazdának látható:" jelölőnégyzetet megjelöljük
az importálás előtt. A jelölőnégyzet minden import indító lapon megtalálható.
Szerzői felület láblécében hibás az cím (#1118)
A szerzői felület láblécében az alábbi hibás e-mail cím volt látható: “Az adatbázis adminisztrátora:
admin@mtmt.humail.iif.hu#”. A javítás megtörtént.
Aposztróf kezelési hiba (#1114)
A szerzői neveknél és más szövegdobozok karakterkezelésének átalakítása után a probléma megoldva.
Regisztráció / Regisztráció oka (#1086)
A regisztráció során eddig megadható “Regisztráció oka” szövegdoboz törlésre került, az információra
nincs már szükség.
Internet Explorer alatt a Regisztráció nem működik (#1078)
Internet Explorer böngészőben a “Regisztráció” opciót választva a captcha nem jelent meg, így a
kitöltés után a “Regisztrálok” gombra klikkelést követően újra egy üres regisztrációs űrlap jelent meg. A
működés javitva.
Pubmed abscratct felirat javítás (#1070)
A felületeken “absctract” felirat jelent. A linkek megjelenítése változott.
Sablon hiba (#1054)
Adott szerző munkásságára kattintva a megjelenítésnél abban az esetben, ha alcím is van, a kettő közé
- a kettősponton kívül - a cím végére egy pont is került. A sablon javítva.

Terjedelem - sablon és export formátumok (#1037)
Cikkek esetében a terjedelem megjelenítése bizonyos esetekben félrevezető volt. Az új verzióval egy
egyértelműbb megjelenítés kerül bevezetésre.

Adminisztrátorokat érintő változások
Idéző duplum keresési hiba - vannak különböző azonosítók, mégis duplum (#1084)
A duplumkereső működési módja átdolgozásra került. Az eddigi első lépés a szerző és cím vizsgálata
volt a duplumkeresés során, mely keresés olyan esetekben is duplum eredménnyel zárult amikor a cím
és a szerző ugyan teljesen megegyeztek, de volt WoS és/vagy DOI melyek egyértelműen azonosítják a
rekordot.
xml export külső hívásra (#1079)
A Budapesti Műszaki Egyetemen bizonyos alkalmazások közvetlen hívással vesznek át adatokat a
BME-PA-ból. Hasonló adatátvételi lehetőség ezentúl az MTMT-ben is rendelkezésre áll, mely hasonló
átvételi funkciót nyújt az MTMT adatbázisból a BME-n működő alkalmazások (adminisztrátorok)
számára.
Duplum összevonás - idézők összefésülése (#1045)
Két forrásközlemény duplum összevonásánál a két forrásrekordot idéző közleményeket eddig a program
összemásolta és a felhasználóra bízta az összefésülést. Most a program elvégzi az összefésülést az
alábbiak szerint:. A duplum összevonó lapon a törlendő közleményhez társuló idézőket:
1. a megmaradó forrásközlemény idézőivel szemben végzett duplum szűrés eredménye alapján
másolja a program a maradó forrásrekordhoz.
2. a nem-duplum idézőket a maradó forrás idézői közé kerülnek
3. a maradó forráshoz átvett közlemények nincsenek jóváhagyva, helyette “Összevont” az új
megjelölés, ami nem nyilvános.
4. az "Összevont" idéző jóváhagyás után lesz nyilvános
5. a törlendő forrás közlemény idézőit a program nem törli (helyreállítási igény esetén a törölt teljes
értékű helyreállítása így lehetséges)
A duplum összevonó lapon a ceruza ikon helyett ezentúl szöveg jelenik meg és megjelenik
egy új lehetőség a forrás közlemény jóváhagyására is (szerkesztés után szükséges). A linkek
gyorsbillentyűkkel aktíválhatók: "Közlemény szerkesztése" | "A közlemény jóváhagyása" | "Idéző(k)
jóváhagyása"
Trunkált fórum üzenetek (#1083)
A fórum értesítő üzenet nem működött megfelelően. A hosszabb fórum bejegyzések eleje bekerült a
levél szövegébe, viszont a vége lemaradt. A működés javítva.

