MTMT adminisztrátori konzultáció (2013. július 10-11.)
Emlékeztető

Változtak az MTA Doktori pályázatok beadásával kapcsolatos feltételek, a beadás nem
határidőhöz kötött, ezt követően folyamatosan benyújtható.
Bővebben MTA Doktora címre pályázók publikációs és idézettségi adatainak ellenőrzési folyamata (2013.06.14.)

A közlemények illetve idézők állapotára vonatkozó változások ismertetése. Új állapotok az
érvényesítés illetve hitelesítés. A hitelesítés egyedi jogosultsághoz kötött, a jog kiadása helyi
adminisztrációval történt egyeztetést követően központilag történik.
Bővebben: Rekordok állapota, érvényesítés, hitelesítés (2013.06.06.)

Ehhez kapcsolódóan az Összetett kereső Feldolgozottság legördíthető mezőjében kereshetővé váltak az új
státuszok.

Bővült a helyi adminisztráció által kezelhető törzsadatok köre, a folyóiratok mellett a
kiadókra, városokra illetve országokra vonatkozó adatok is rögzíthetők. A jogosultság kiadása
a helyi adminisztrációval történt egyeztetést követően központilag történik.
Bővebben: Útmutató a törzsadatok adminisztrátori kezeléséhez (2013.06.12.)

Külső azonosítók kezelésében történt változások ismertetése. Az eddig használt azonosítók
(pl. WOS, SCOPUS stb.) köre bővült illetve folyamatosan az igények alapján bővíthető.
Megváltozott az azonosítók kezelésének módja is, ezek után a szerkesztésre megnyitott
rekordon belül valamint a rekord szerkesztése nélkül, kívülről is módosíthatók. A külső
azonosítók érvényesítése is itt történik, mely feltétele az adott azonosítót tartalmazó rekord
érvényesítésének is.
Repozitórium feltöltési lehetőség, mely a kiválasztott rekordról indítható. Így biztosított,
hogy a rekord meta adatai automatikusan átkerüljenek a kijelölt repozitóriumba. Jelenleg a
REAL feltöltés biztosított, de várhatóan bővülni fog a választható repozitóriumok köre.
Tartalom egyelőre csak a folyóiratcikkek esetében tölthető fel, feltétel, hogy a rekord
nyilvános, jóváhagyott státusszal rendelkezzék.
Bővebben: https://www.mtmt.hu/system/files/real_admin.pdf
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Összetett keresőben történt változások:
közlemények esetében a Feldolgozottság menüben kereshetővé váltak az Érvényesített
valamint a Hitelesített tételek
idézetek esetében kereshetővé váltak a Hiba állapot menüpont alatt a Hiányzó adatok,
melyek a hiányos adatú idézetek kezelését teszik lehetővé
Idézetek kezelésével kapcsolatos változások:
Közlemény duplumok összevonása során, az összevonással keletkezett, Összevont státuszú
idézetek kezelése egyszerűbbé vált, a műveletet követően, amennyiben keletkezett
Összevont státuszú idézet, azonnal kezelhetők, az idézetek szerkesztésére szolgáló felületen.
Az idézetek státuszának manuális jelölése elvégezhető a "Keretes" lista görgethető
menüjének segítségével (Idéző jelölés). A kiválasztott státusz a jelölő négyzetecskék
segítségével egyszerre is elvégezhető.

ISBN szám alapján történő azonosítási lehetőség. Az ISBN számra kattintva a program
automatikusan ellenőrzi azt a http://www.isbnsearch.org felületen. Ezzel kapcsolatban
javaslatokat várunk, amennyiben van a jelenleginél, a keresésre tartalmilag alkalmasabb
felület.
Fentieken túl a konzultációkon említésre kerültek az előző, márciusi konzultáció óta eltelt időben
történt verzióváltások főbb fejlesztései, javításai (ezek részletesen olvashatóak a
Változásjegyzékekben az MTMT Dokumentumok opció alatt):
• XML import elhelyezése a 4-5ös adminisztrátorok menüjébe (#1822)
• Nyilvános felületen IF kijelzés megszüntetése (#1890)
• Felsőoktatási tankönyvek és Oktatási anyagok alapértelmezett jellege oktatási (#118)
• “Egy gombos” nyomtatás (#2061)
• Személyi azonosítók hozzáadásának változása a szerzői felületen
• Szerzői felületen folyóirat keresés (#1207)
• További szerzőségek (lenyitható lista) fogalmaihoz buborékszöveg (#1802)
• Szerző azonosítók áthelyezése külön táblába (#1942)
• Országok szerinti város megjelenítés (#1474)
• ISBN kereső hozzáadása a könyvek, fejezetek rekordjaihoz az admin szerkesztés listán
(#2129)
• A nem intézményi-nem nyilvános adatok keresése, ha az adatgazda intézményi (#2116)
• Duplumkezelés státusz alapján (#2088)
• Találati halmaz kezelése, alapértelmezés: az összes közlemény (#2137)
• A portálon létrehozott „Intézményi munkatársak” opció
• Bemutatásra került az új fejlesztésű, statisztikák összeállítására szolgáló felület, mely
hamarosan elérhető lesz az intézményi adminisztrátori felületeken is
A Bibliográfiai Bizottság felé továbbítandó kérések/kérdések:
• Elektronikus dokumentumok oldalszám/cikkszám beviteli problémája
• Transzliteráció alkalmazásához útmutatás

Admin fórumon az alábbi kérdésekkel kapcsolatban bejegyzést indítunk, melyekre várjuk a
hozzászólásokat:
• Többkötetes művek kezelése az MTMT-ben.
A válaszokat az Admin Fórum {47500}
bejegyzésre várjuk.
• Forrásév használata, értelmezése (idéző illetve közlemény esetében is).
A válaszokat az
Admin Fórum {47501} bejegyzésre várjuk.
• Belső levelezéssel kapcsolatos javaslatok, észrevételek A válaszokat az Admin Fórum
{47658} bejegyzésre várjuk.
• ISBN kereső hozzáadása a könyvek, fejezetek rekordjaihoz az admin szerkesztés listán
(#2129): A mostani ISBN kereső megfelelő-e? Vagy van-e jobb? Egyáltalán a kereső a
nemzetközi vagy inkább a hazai könyveket találja meg könnyebben, melyik legyen a cél? Mi
legyen a szeparátor az ISBN mezőben, ha több számot írunk be?
A válaszokat az
Admin Fórum {47503} bejegyzésre várjuk.

Az elhangzott kérések/kérdések (válaszok a
után):
• A Disszertáció típusú idézetnél hiányzik a beviteli űrlapról a Terjedelem mező, illetve
feleslegesen megjelent a Fokozata mező (ez utóbbi a Besorolásból választandó). Javítható-e a
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hiba, hiányosság?
Szeptemberre új disszertáció beviteli űrlapot fejlesztünk, így
javítással addig szíves türelmüket kérjük.
Idézeteknél lesz-e lehetőség, új mező az idézet pontos helyének/helyeinek megadására?
Későbbi fejlesztés lehet.
Adminisztrátorként a Szerzői felületre átlépéssel belépve a bevitelt végző admin munkája
nem rögzített láthatóan, nem Ő lesz a bevitt közlemény adatgazdája, hanem a szerző, akinek
a felületére átlépett. Etikus-e ez a jelenlegi formában?
Az intézmény MTMT
politikájától függ. Ahol minden adat adatgazdája adminisztrátor, ott nem gond.
Ahol az adatbevitel után az admin értesíti a változásokról a szerzőt, ott nyugodtan
dolgozhat a szerző nevében, ha ez az intézményi szokás, helyi megegyezés. A
szerző nevében csak a szerző kérésére, vagy az intézmény általános
politikájának alapján dolgozhat.
A letölthető formátumokban választható CSV kinyerésben nem szerepel a közlemények
Intézményi hozzárendelése. Lehet-e ezen változtatni?
Nem egyszerű a kérdés, mert a
hozzárendelésnek számos formája van. Ha egyetlen lenne, akkor szerepelhetne
benne. Az xml export minden fontos információt exportál, ennek kezelésére kell
megfelelő szoftver eszközt adni az adminoknak.
„Egygombos nyomtatás”-nál (Exportálás nyomtatható formátumban) a lekeresett listánál
megadott „A lista címe” mező tartalma nem szerepel a kinyert listákban. Lehet-e ezen
változtatni? Valamint kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy az „Egygombos nyomtatás”
„A lista címe” mező tartalmának
kikerülhet-e a nyilvánosan használható opciók közé?
megjelenítésén lehet javítani. Amint a kisebb hibák javítása, kérések
megvalósítása elkészül, az „Egygombos nyomtatás” kikerülhet a nyilvánosan
használható opciók közé.
Mikor lesz elérhető/használható az Alkotás típus?
Várhatóan 2013. ősszel-télen.
Az új statisztikákban klikkelhetőek lesznek-e a mezőkben lévő számok, megtekinthetőek-e a
szám mögötti adatok?
Igen, amint az erre irányuló fejlesztés elkészül.
Az Intézményi admin felületen a Statisztikák/Rövid táblázat vagy a Tudományos vagy a Nem
tudományos jellegű közleményeket számolja. Lehet-e kérni, hogy az Összes közlemény is
választható legyen?
Igen.
Közlemény duplum összevonásnál nem látható a Megjegyzés mező tartalma, illetve az
összevonást követően a tartalom nem kerül át a megmaradó tételhez.
Ez a feladat nem
a jelenlegi duplumösszevonó funkció része. A fejlesztési feladatok listáján
szerepel egy olyan összevonó megoldás, ami a közleményrekod minden
részletének átvitelére alkalmas lesz, amikor megvalósításra kerül.

