Változások az 5.16.0-ás verzióban
Idézők szerkesztésénél, laptördelésnél elugrik a fókusz
A probléma megoldva, a mentés után a szerkesztett rekord kerül az oldal tetejére, ezzel
biztosítva a könnyebb tájékozódást.
Fórum bejegyzés: {5518}
T. Admin!
Nem tudom, hogy programhiba, vagy szándékos, de nagyon zavaró, amikor
idézeteket szerkesztek, és 10-nél több van a listában, bármilyen művelet után nem
az adott idézőhöz ugrik vissza, hanem az elsőhöz és visszaáll az oldalanként 10-es
nézetre. Ha lehet, csináljanak ezzel valamit!
Köszönöm szépen

Szerző kezelés gyorsítása a kézi közleménybevitel és javítás lapon, valamint
az admin keresésekben
A módosított kereső modullal, egyszerre vezeték- és keresztnévre is lehet szűrni és csak
a pontos találatok kerülnek listázásra. A verzióváltást követően, ez minden olyan helyen
így működik ahol szerzőt ilyen módszerrel kell kiválasztani.

Szervezet/részleg keresés az intézményi adminisztrátorok és a nyilvánosság
számára
A szervezetek és részlegek keresése, szűrése, az intézmények nagy száma miatt
már nehézkes volt az MTMT rendszeren belül. Ezért az új verzióval egy módosított
legördülő listás intézmény/részleg kereső felület aktiválódik.
A módosítást követően továbbra is legördülő lista fogadja a látogatót, amiben az
anyaintézmények listája található. Alapértelmezettként a regisztrált felhasználóhoz,
vagy adminisztrátorhoz csatolt intézmény jelenik meg, ez alatt pedig, amennyiben
rendelkezik alintézményekkel két új menüelem látható:
● “válasszon részleget” → ebben az esetben a részlegek egy kinyitható listában
jelennek meg, a kis nyilakra történő kattintás után pedig az alrészlegek is
láthatóvá válnak
● “teljes hierarchia” → a teljes, kibontott hierarchia jelenik meg

(i) Ideiglenes besorolások nem választhatók bevitelnél
Adminisztrátori és szerzői adatbeviteli felületen az (i) jelű besorolások már nem
választhatóak (a meglévő közleményekben szereplő (i) vel kezdődő besorolások
átnevezésére a második félévben lehet kampányt indítani).

Intézmény és részlegeinek hierarchikus bemutatása (PTE)
(adminisztrátoroknak)
A hierarchikus struktúra rövid intézményi nevekből épül fel, de a hierarchia legalsó
eleme teljes névvel szerepel. A rövid intézményneveknek a hierarchikus kapcsolataikkal
kiegészített teljes nevét a föléjük vitt egérmutató segítségével lehet megtekinteni.
Hogy ez a megjelenítés használható legyen, az intézményi adminisztrátoroknak fel kell
tudniuk vinni az intézmények/részlegek rövid névváltozatát, melyet az intézmények
részlegek szerkesztésekor végezhetnek el.

Kívánatos, hogy minden intézmény töltse ki az új rovatot, saját belső rövidítéseivel,
vagy hozzon létre az MTMT számára rövidítéseket.

Adminisztrátorokat érintő változások
Kommunikációs modul módosítás - a törölt levelekre lehet válaszolni.
A kommunikációs modulban megjelent a lehetőség: a korábban törölt leveleket is meg
lehet nézni, és lehet rájuk válaszolni. Ez különösen fontos lehet az adminisztrátoroknak.

Munkásság link az intézményi admin szerző listáján (DE)
Intézményi szerzők listázásakor, a szerzők nevei alatt egy új [Munkásság] hivatkozási
elem jelent meg, mely az adott szerző munkásság oldalára mutat.

“MyCite import” törzsadatot bővíthet (adminisztrátoroknak)
A mycite import, egy ellenőrzött adatbázisból érkezik. Ebben a verzióban alapértelmezetten
engedélyezve van, hogy a MyCite import, törzsadatot bővíthet. Az intézményi admin a mycite
import kezdete előtt egyeztessen a központi adminisztrációval.

Adatkezelő regisztráció 5-ös adminisztrátor által
Az 5-ös adminisztrátor által létrehozott 6-os (adatkezelő) személy, 5-ös szintű
jogosultságot kapott. A hiba javítva.

