Tájékoztató az MTMT 6.0.3 verzióban életbe lépő változásokról
Szerzőknek
eduIDs első bejelentkezéshez útmutató (#2180)
Az első eduIDs bejelentkezésnél a legtöbb felhasználónak váratlan az, hogy párosítani kell az MTMT
bejelentkezéssel az eduIDs azonosítást. Erre a váratlan elemre készült egy útmutató, aminek előzetes
olvasása segít megérteni a helyzetet. Az állomány megtalálható a portál “MTMT dokumentumok”
menüpontjának “Útmutatók” szekciójában.
Duplumok összevonása során hiba  Irodalomjegyzék (#2048)
Irodalomjegyzékkel rendelkező rekordok összevonása során, az Irodalomjegyzék nem került át a
megmaradó rekordhoz. A működés javítva.
“Egy gombos” nyomtatás (#2061)
A új továbbfejlesztett változatban a letölthető formátumok lapon a nyomtatás gomb egy új ablakot nyit (modal
ablak), ahol sablon, dokumentum formátum és részletezettség választható, majd az exportálás és
konverzió elindítható.
Nyelvi hiba (#2124)
Az angol munkássági oldalon fordítási hiba volt látható. "Konferencia helye, ideje:" szövegrész esetében a
magyar nyelvű változat jelent meg az angol helyett. A működés javítva.
Külső azonosító  SCOPUS Próba gomb hiba (#2181)
A rekordhoz tartozó külső azonosítók kezelésekor SCOPUS esetén a Próba funkció hibára futott. A
problémát karakterhiba okozta. A működés javítva.
HTML nyomtatható formátum listában az idézők irodalomjegyzékkel hiba (#2182)
HTML nyomtatható formátum listában az idézők irodalomjegyzékkel esetén az irodalomjegyzéket
részletesen kibontotta a program. A működés javítva.
A külső azonosító legördülő menüjében a sorrend beállítás nem érvényesül (#2184)
A külső azonosító gombbal megnyitott lapon az azonosító nevek látszólag összevissza jelentek meg. Nem
érvényesültek a sorrend beállítások. A működés javítva.
Idéző kézi felvitele vagy szerkesztése  A forrás kézzel ne legyen beállítható, megadható (#2186)
Az új verziótól idéző szerkesztési lapon kézi felvitelkor, vagy szerkesztéskor az ISI idézet: (jelölőnégyzet)
nem jelenik meg. A forrás információt az import tölti ki, vagy a kézi bevitel, de automatikusan.
Fórum keresés után a találat bejegyzésre nem lehet helyben válaszolni (#2188)
Adminisztrátori bejelentés: “Ha az admin fórumban a saját bejegyzéseimre keresek rá, és valamelyikre
válaszolni szeretnék, akkor nem a válaszra lehetőséget adó beviteli mezőt kapom, hanem visszaugrik a
program a teljes fórum listájára, ráadásul az új üzenet beírási lehetősége is eltűnik a felületről.” Javítva.
Duplumjelzés duplum nélkül (#2191)
Egyes esetekben duplumok összevonását követően az összevont tételen rajta maradt a duplum jelölés. A
működés javítva. A javítás lehet, hogy nem terjed ki minden korábbi esetre!

Adminisztrátoroknak
Fórum beíró keresőben nevek keverednek  csak az adott fórumba beírók jelenjenek meg. (#2189)
Adminisztrátori bejelentés: “Az admin fórum "Beíró" mezőjének legördülő listájában nem csak az adminok,
hanem egyes (feltételezhetően a szerzői fórumban bejegyzéssel rendelkező) szerzők neve is megjelenik
egy ideje. Nagyon zavaró és fölösleges itt a szerzők megjelenítése. A tényleges adminok listája is
meglehetősen hosszú már és a szerzői fórumba beírt bejegyzések egyébként sem kereshetők le az admin
fórumon. ” A működés módosítva.
Zárolt közlemény megjelenik olyan részlegnél is, ahol nem kellene (#2110)
A hiba a “Részletes keresés” használatakor jelentkezett. Részlegre szűkítésnél is megjelent minden zárolt
rekord, mely az adott adminisztrátor nevéhez volt rendelve. A működés javítva.
Összetett keresőben az adatgazda=[intézményi] szűrőfeltétel nem szűr helyesen (#2192)
Összetett keresőben “adatgazda=[intézményi szűrőfeltétel mellett olyan tételek is a találati halmazba
kerültek, ahol az adatgazda nem intézményi volt (vagyis a tétel nem volt szerkeszthető). A hiba javítva. A
kapott listán lehetnek olyan közlemények, amelyek szerkesztésére és/vagy megnézésére az adminnak
egyébként nincs jogosultásga. Ilyenkor az azonosítót feljegyezve a szerző jogosultságával lehet eljárni.
Jelszó kiküldés átlépéssel (#2005)
Központi admin felületről 4es admin felületre átlépéskor, 5ös adminnak jelszó kiküldéskor a rendszer nem
engedi e művelet végrehajtását, jogosultság hiányára hivatkozva. A működés javítva.
Státuszok az Összetett keresőben (#2039)
Adminisztrátori kérés: “Az Összetett kereső “Feldolgozottság” mezőjében az új státuszok közül az
alábbiakra még nem tudunk keresni: “Érvényesített”, “Hitelesített”. Kérjük, hogy ezek is legyenek
kereshetőek.” A funkció módosítva.
Egyes admin láttamozott rekordok esetében Admin láttamoz gomb is látható (#2169)
Adminisztrátori kérdés: “Érdeklődnék, hogy az normálisnak számíte, ha az összetett keresőben az admin
láttamozásnál a régi adatokat választom, akkor olyan rekordokat kapok, ahol azt mutatja, hogy már admin
láttamozva van név nélkül, ennek ellenére van admin láttamozás gomb  tehát újra lehet admin láttamozni,
úgy mintha nem lenne admin láttamozva  akkor ez tehát admin láttamozásnak számít vagy nem?” Válasz:
“Annak idején, amikor bevezettük az admin láttamozást, háromféle állapotot különböztettünk meg. Minden
addig jóváhagyott rekord "régi adat" állapotba került, azért hogy ne legyen minden láttamozatlan. Ezenkívül
van a láttamozott és a láttamozatlan. A régi adatokat tehát valójában nem látta admin, ezért lehet rájuk tenni
az igazi láttamozás jelzését, ezért szerepel ott a gomb. Amennyiben a rekord rendben van, lehet, sőt
tanácsos láttamozni.”
Közlemény összevonás / Összevont státuszú idézet keletkezése (#2041)
Adminisztrátori kérés: “Amennyiben megoldható, azt szeretnénk kérni, hogy Közlemények összevonásakor
a duplumkezelő ablaknál, abban az esetben ha "Összevont" státuszú idézet keletkezik, az idézetek
szerkesztésére szolgáló ablak automatikusan nyíljon meg. Szeretnénk egy direkt információt is kitenni a
duplumkezelő ablak bal oldalára, a megmaradó tétel kezelő gombjai alá (lehetőleg nagyobb betűmérettel,
bold kiemeléssel). Az információ szövege: "Összevonáskor a megmaradó tételhez idézet kerülhet a törölt
alól! Ellenőrizze és hagyja jóvá az Összevont státuszú idézeteket."” Megoldásnál a felugró ablak a kérésnek
megfelelően működik, de a felirat elhelyezése módosult. Összevonás után a felbukkanó idézet szerkesztő
ablakban jelenik meg, így csak akkor kerül a felhasználó elé, amikor szükséges.

Duplum szűrésnél hiba (#2194)
Adminisztrátori bejelentés: “A jelentett duplum elutasítása után az alábbi üzenet jelent meg, és az egyik cikk
törlődött. Visszaállították, de nem értjük mi történt. Automata jelentette duplum, 20130529 14:33:27
(#1404699 vs #1404704) törölve.” Nem volt hiba. Az 1404704 számú közlemény két duplum jelentésben is
benne volt (14046941404704). A (#1404699 vs #1404704) párt ugyan elutasították, de a
(14046941404704) párt összevonták.
Ablak név javítás (#2190)
Adminisztrátori bejelentés: “4es és 5ös admin felületen, a Részlegek menüben, ha valamelyik
egységünkre lekérem a "Szerzők az alárendelt részlegekben is" listát, akkor a megjelenő ablakrész címe
ugyanúgy "Szerzők közvetlenül", mint a "Szerzők a részlegben" lista esetén. Kérem a két lista címének
megkülönböztetését.” Módosítva.

