Tájékoztató az MTMT 5.19.8.1 verzióban életbe lépő változásokról
Ebben a verzióban elsősorban adminisztrátorokat érintő változások, javitások találhatóak. Legfontosabb
változás az XML import funkció használatának engedélyezése a 4es és 5ös adminisztrátorok számára.

Változások adminisztrátoroknak
XML import elhelyezése a 45ös adminisztrátorok menüjébe (#1822)
Az új verzióban lehetőségük lesz a 4es és 5ös szintű adminisztrátoroknak az XML import modul
használatára jogosultságuknak megfelelően. A 4, 5ös adminok saját intézményükkel, részlegükkel
kapcsolatban vehetik igénybe.
Az XML import be tudja olvasni (1) az MTMTből XML formátumban exportált rekordokat  ami ritkán
hasznos művelet  és (2) be tudja olvasni a más rendszerekből az MTMT mycite.xsdjének megfelelően
létrehozott exportot. Típusosan ez a művelet közleményjegyzékek vagy teljes közlemény adatbázisok
áthozatalára szolgál más publikációs adatbázisokból. Ha valaki használni kívánja ilyen célra az XML importot
és még nincs bejáratott módszertana, akkor ajánlatos az MTMT illetékeseivel konzultálnia.
Az XML exporttal történő kísérletezésre az MTMT tesztrendszerében, vagy az oktatási rendszerében nyílik
lehetőség. Az oktatási rendszerben erre akkor lesz mód, amikor az is az 5.19.8.1es verzióra frissítésre
kerül. Az éles rendszerben nem szabad kísérletezni, mert az zavarja a rendszeres munkát.

Szerzői adatlap (#1832)
Szerzői adatlap megnyitásakor bizonyos esetekben (például hiányzó adatok esetén), egyes mezőkben
található adatok személyi beavatkozás nélkül, a rendszer által megváltoztak, vagy másik szövegdobozba
másolódtak át. A hiba javítva.

Duplum szerző összevonás (#1838)
Központi adminisztrátorként a Karbantartás/Szerzők modulban, duplum szerző összevonásakor a rendszer
hibaüzenettel leállt, az összevonás nem volt végrehajtható. A működés javítva.

“Szerző, vagy szerkesztő?” felirat felesleges megjelenítése (#1846)
Adminisztrátori felületen, a "4. Intézmény, részleg hozzárendelés" menüt használva a "Szerző vagy
szerkesztő?" karaktersorozat abban az esetben is megjelent egy befoglaló műnél, ha egyébként a
rekordban szabályosan megtalálható volt a könyv szerkesztője. A befoglaló mű könyv típusú rekordjában
látszódott a szerkesztő is és a “Szerző, vagy szerkesztő?” felirat is, a benne található könyvrészletekben
viszont már csak a felirat jelent meg. Emiatt a felhasználó azt gondolhatta, hogy nem teljes a könyv
rekordja. A megjelenítés módosítva.

