Az 5.19.2-es verzió változásjegyzéke
Mindenkit érintő változások
Fontos! A Szerzői felületen új lehetőség, hogy a belépett felhasználó az Általános tudománymetriai táblázat
mellett megadhat egy általa kiválasztott táblázatot is, mely megjelenik a nyilvános keresőben is. A kiválasztás
a Főmenü bal oldalán lévő "Táblázat választás" feliratra klikkelve tehető meg egy új ablakban megnyiló
táblázat bal felső sarkában. Figyelem! A táblázat választási lehetőség csak abban az esetben lehetséges
a megjelenő új táblázatban, ha a böngészőben a felugró ablakok engedélyezve vannak. Ellenkező
esetben az alap táblázat jelenik meg, melyen nincsen változtatási lehetőség.
Az import eljárás kihagyott rekordokat, amennyiben a befoglaló mű duplum volt és a felhasználó kihagyta azt
az importból. Ekkor a fejezet vagy konferenciaközlemény is kimaradt a folyamatból. A működés javítva.
Befoglaló műnél megadott URL megmutatása a találati lapokon (#662)
A közlemény kötetébe a teljes konferenciakiadvány webcímét beírva, a szerkesztő oldalon nem jelent meg az
URL, sem szerkesztő, sem kereső módban. A sablon javítva.
Konferencia kiadvány sablonozás javítása (#666)
Sablon hiba miatt a “szerkesztő” nézetben és a nyilvános keresőben látható rekordok nem egyformán jelentek
meg a képernyőn. Ezen hiba mellett a kötet és oldalszámok megjelenítése is javításon esett át.
Értesítő levél felhasználói azonosító változtatásáról (#787)
Az 5.17-es verzíótól kezdve az adminisztrátorok megváltoztathatják a felhasználó azonosítóját. A
változtatásról a szerző / admin és ha központi adminisztrátori beavatkozásról van szó, akkor az illetékes
intézményi adminisztrátor is automatikus belső (és beállítás szerint külső) levél értesítőt kap.
Fórum levélbe link, amely a fórum bejegyzésre ugrik (#897)
A fórum levelekbe a fórum azonosítón kívül egy link is bekerül, melyre rákattintva az eredeti fórumbejegyzés
valamint a válasz jelenik meg. A link akkor működik, ha a felhasználó be van jelentkezve, ha nincs, akkor a
bejelentkezés után lesz a fórumbejegyzés és előzményei láthatók.. Külső levelezőprogramból működik.
Törlésről értesítő levél
Közlemény rekord törlésekor a rekord szerzői, adatgazdája és adminisztrátora(i) tájékoztató levelet kaphatnak
a törlés tényéről, a levélben a rekord azonosítóval és a bibliográfiai rekord leírással.
A duplum miatt történő törlésnél (duplumösszevonó lap) a törölt és a maradó rekordok adatait is bemutatja a
levél. A rendszergazda a törlés értesítő levelezést ideiglenesen kikapcsolhatja.
Szerzői felület / Elvégzésre váró szerzői teendők (#1209)
Az "Elvégzésre váró szerzői teendők" "jelöletlen idézők" sorában olyan idézők számadatainak kiírása volt
megtalálható a “/” jel mögött (ezt elvileg a belépett szerző nem szerkesztheti, jelölheti), amelyek tulajdonos
nélküli idézetek, tehát a szerzőnek van hozzá szerkesztési, jelölési joga. A számadatok kiírása így nem volt
megfelelő. A "9. Függő/független jelölés" pontban ezek az idézetek helyesen meg is jelentek. A működés
javítva.
Regisztrációs lap - Köztestületi azonosítót nem fogunk kérni (#1216)
A regisztrációnál a köztestületi azonosító bekérése okafogyottá vált, így az oldalról a bekérésre szolgáló
szövegdoboz eltávolításra került. A régi köztestületi azonosítót már az MTA köztestület sem használja.
Import eljárás finom hangolása (#1231)
Scopus RIS import esetében a szerzői nevek “nagybetűs” rövidítéseinél Scopus RIS esetében a szóló
nagybetűk közül a szóközöket a program eltávolítja.
Könyvfejezet WOS importja - publikációként (#1237)
A Publikáció - Web of Science import TAG-ek beállításában a szerkesztők nevei a BE taggel vannak jelölve,
és hasonlóan találhatók meg az import fájlban, mint a szerzői nevek (AU tag). A BE tag közlemény típustól
függő beállítást kapott, könyvfejezetnél a szerkesztők mezőjébe kerül, folyóiratcikknél - ha van BE tag -, akkor
a megjegyzés mezőbe kerül az információ.

Adatbeviteli/szerkesztő felületről történő kiléptetést (időkorlát túllépése) követően a program nem a
portál felületre léptet vissza (#1243)
Az adatbeviteli/szerkesztő felületről történő kiléptetést követően a rendszer felkínálja az újbóli belépést, a
javítás után a kiléptetés után a portál jelentkezik.
VI. Osztály táblázat hiba (#1244)
Fórum bejegyzés alapján javított hiba. Nem hazai folyóirat is magyarországiként jelent meg a VI. osztály
táblázatában, valamint a " lektoráltnak jelzett vagy IF-es nem-teljes terjedelmű cikk" mezőben számlálódott. A
működés javítva.
Fórum módosítás (#1246)
Több kérésre a fórum kisebb módosításokon esett át. A listázás rendezése az utolsó hozzászólás időpontja
és/vagy a hozzászólás nélküli bejegyzések időpontja lett, így a válaszok után a válasszal bővült bejegyzés a
fórum elejére kerül. . A fórumbejegyzések lapra tördelése is megtörtént, 10-20-50-100-mind lapméretekkel.
Bejegyzés azonosítóra kereséssel bővültek a keresések lehetőségei.
Új bejegyzés típus került bevezetésre, “MTMT kérdések” megjelöléssel, azzal a szándékkal, hogy ide csak az
MTMT használatával kapcsolatos elvi, gyakorlati kérdések kerüljenek, a technikai segítségnyújtás bejegyzés
forgalmától ezek a kérdések elhatárolhatók legyenek.
Felviteli hiba Egyéb idézőnél (#1249)
Egyéb típusú idéző közlemény kézi felvitelekor ismeretlen megjelenési év esetén a rendszer nem fogadta el
az “&”-jelet, mentéskor hibajelzést adott és az “&” helyére “0”-t ír be a program. Egy általános állásfoglalás
értelmében a javítást követően „&” jel nem alkalmazható kötelező adat helyett, és innentől sem az „&” jel
beírásával, sem az év adat kihagyásával nem menthető az adott rekord.
Internet Explorer nem importál (#1252)
Internet Explorert használva az importálási folyamat nem indult el. A javítás után az import hiba nélkül lezajlott.
Scopus importnál keresztnevek kezdőbetűi közül a szóköz eltávolítása (#1253)
A WOS rekordban a szerzői nevekben a keresztnevek rövidítései (nagybetűk) között nincs szóköz, a Scopus
import esetében van. A több keresztnév esetében a név így néz ki: "Douglas, J.F.", ebből "Douglas JF" legyen
Scopus import esetében is, ne “Douglas J F”. A működés a javaslatnak megfelelően módosítva.
Karakter (&) hiba - újabb helyen (#1254)
Ha a törzsadatbázisból például a John Wiley & Sons kiadó került kiválasztásra, akkor az ampersand karakter
még hibásan jelent meg. A “&” karakter kezelése módosítva, a működés javítva.
Idéző Import irodalomjegyzékkel - WOS azonosító és adatgazdaság (#1255)
Az import során a WOS azonosító nem került be az adatbázisba, illetve a más tulajdonában lévő cikkhez felvitt
idéző adatgazdája nem a felhasználó lett. A hiba javítva, a működés módosítva..
Angol munkásságban magyar szavak (#1258)
Az angol nyelven kért munkásság listában egyes helyeken magyar szavak maradtak. A működés és a
megfelelő sablonok javítva, ezt követően a megfelelő angol szavak jelennek meg.
Válaszlevél elküldése nehézkes - elküld gomb kell (#1259)
A körlevelezés bevezetése óta a belső levélre adott válasz esetében a levelet nem lehetett egy lépésben
elküldeni, mert a program nem jelenítette meg automatikusan az elküld gombot. A működés javítva, a
válaszlevelek egy lépésben küldhetőek egy címzettnek. Több címzettet külön oldalon lehet megadni.

Adminisztrátorokat érintő változások
Lapozásnál laphossz beállításhoz új lap méretek (#1233)
A sokszerzős közlemények kezelésének megkönnyítése érdekében ezentúl 10 nél kisebb lapméret is
választható. A lapozás megkönnyítésére gyorsbillentyűk használhatók.
A billentyűk: k=következő lap, l=előző lap, e=első, u=utolsó. A gyorsbillentyű használat böngészőtől függ.
Chrome esetében Alt+[betű], Firefox esetében Shift+Alt+[betű], de beállítható Alt+[betű] működésre is.

4-es admin - Felvitelnél felirat módosítás (#1247)
Kézi felvitelnél az első ablakban félrevezető/félreérthető volt a " Részleg" mező alatti az eddigi “Szerző(k)”
szövegdoboz. Az ide beírt név lesz az adatgazda. A korábbi, Szerző felirat megtévesztő volt, helyére az
"Adatgazda-szerző" felirat került.
Idéző importnál adatgazda megadás kötelező legyen (#1225)
Eddig az adminisztrátoroknak nem volt kötelező ezen adat megadása, ami hibákra vezetett. Az adatgazda
ezentúl kötelezően megadandó.
Idéző státuszának megjelenítése (#1170)
Az admin szerkesztő felületen a hivatkozások esetében látható azoknak az aktuális státusza. Ha az Idézők
szerkesztése opcióba léptünk, akkor ott már ez a státusz nem volt látható. A módosítás után ezen felületen is
látható ez az információ.
Mentés hiba (#1149)
A program bizonyos esetekben, például importot követően megpróbálta a nem létező (üres) rekordokat is
kiegészíteni, ami nem sikerülhetett, így a mentési folyamat hibaüzenettel leállt. A működés javítva.

