Tájékoztató az MTMT 6.0.10-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások szerzők számára
Oldalszám, közleményazonosító, doi, ISBN: egyik legyen kötelező a közleményrekord
mentésénél (#1311)
Módosult a szabály a rekordok mentésénél.
Szerzői felületen a befoglalók listáján a rendezés nem működik (#1393)
A hiba javítva.
Import beállító lapokon új megjegyzések adminisztrátorok és szerzők számára (#1952)
A tennivalók magyarázata jelenik meg ezekben a mezőkben.
Nyelvi hiba: "A "" Konferencia helye, ideje:"" szövegrész magyar nyelvű maradt, angol
változat esetében (#2124)
Javítva.
Kulcsszó létrehozási hiba (#2792)
Közlemény rögzítésénél a kulcsszó megadásakor az ismeretlen kulcsszó is bekerül a listába a
hozzáadás gomb megnyomásakor, majd a rekord mentésekor hibaüzenetet adott. A módosítás után
az új kulcsszót külön linkkel lehet felvinni.
Repozitóriumi feltöltő gomb könyv, könvrészlet és egyéb konferenciaközlemény részére
(#2797)
Új lehetőség. Korábban csak folyóiratcikket lehetett feltölteni.
Idézet jelölésnél rendezési hiba (#2890)
"Idézetek automatikus jelölése esetén az ékezetes illetve ékezet nélküli szerzők (pl. Toth G => Tóth G)
kezelése hibásan működik. Az azonos de ékezetes illetve ékezet nélküli névváltozatokat nem
azonosként kezeli, így ezek független idézőként jelölődnek.
A rendezésnél az ä és ö betűt pl. nem tudja kezelni."
A javítás után néhány további ékezetes karaktert is együtt kezel a program az ékezetnélküli változattal.

Idéző közlemény jellegének beállítása WOS import során (#2893)
A fejlesztés után a WOS import minden tétele megkaphatja a tudományos jelleget.
Publikáció import / Vissza gomb (#2895)
A publikáció importálásakor rossz Import formátum megadásakor a rendszer az alábbi üzenetet adja:
"A fájlban egy beolvasható rekord sem volt. Rossz formátum beállítás?""
Legyen itt Vissza gomb és felirat." A kérés teljesítve.
Google Scholar import beállítása (#2900)
A módosítás után a Google Scholar Saver program kimenetében megjelenő Google azonosítót az
import beolvassa az azonosítók közé.

Import hibafile utolsó rekordjában nincs lezáró mezőazonosító (#2901)
A hiba javítva.
Forrásközlemény idézőként másolása (#2905)
Az admin felületen működő megoldás átkerült a szerző felületére is.
Hibás "Hiányzó adatok" jelzésű folyóiratcikkek (#2909)
Több olyan folyóiratcikk található a rendszerben, melyen Hiányos adat jelzés látható, de valójában
minden adat a helyén van, nincs hiány. A jelenség oka javítva.
Nyilvános kereső felületen a rekordszám felső korlátja legyen 2000 (#2912)
A találatok esetében kezelhető maximális rekordszámot 2000re emeltük.
Fórumba új rendszerüzenet (#2918)
Felhasználói kérésre a Fórumban felülre kerül egy a főadminok által beállítható egysoros, mindenkit
érintő mondat a rendszer állapotáról, a legutóbbi hibáról, stb. Ilyen üzenet csak indokolt esetben kerül
a képernyőre.
A szerző főmenüjében az 1. menüpont keresőjénél alapértelmezés módosítása (#2922)
Felhasználói kérésre az összes jellegre történő keresés lett az új alapértelmezés.
Új mezők: a terjedelem és a konferencia adatok számára (#2924)
A terjedelem tárolására minden közleménytípusnál szükség van/lesz, mert terjednek az elektronikus
folyóiratok, könyvek, konferenciakiadványok, stb amelyek esetében a ""cikkszám  artno"" mellett a
terjedelem külön bevitelére/tárolására van szükség.
Idéző konferenciaközlemény esetében a létező ISSN mező megjelenik az adatbeviteli lapon,
szerkeszthetően (#2925)
Az idéző közlemények folyóiratainál az ISSNt lehet kézzel beírni, az import által bevitteket lehet
szerkeszteni, a listákon megjeleníteni.

Változások adminisztrátorok számára
Megjegyzés és admin megjegyzés kezelése duplumkezelésnél (#1389)
"A "" Megjegyzés"" , mind az "" admin megjegyzés"" mezőkben lehetnek fontos információk: pl.
konferenciára vonatkozó, adatbázis azonosító (Matarka, vagy egyéb pl. arXiv). Mivel a megjelenítésben
sem látszik, ha valaki nem gondol rá, akkor azonnal el is vesztette. (Én most vesztettem el több tucat
arXiv azonosítót).
Sokszor olyan infókat írnak be az adminok a megjegyzés mezőbe amik nem oldódnak meg a
duplumkezeléssel és mégis szükségesek."
Folyóirat táblában / párhuzamos név (#1657)
"A párhuzamos név mezőben több, új mezőben lévő párhuzamos nevet lehet felvenni.
A szerzők által használt kereső (pl. folyóiratcikk felvitelekor a folyóirat nevének kiválasztásakor) a
folyóirat név mező mellett a párhuzamos névben is keres."

Statisztika / közlemények Lektorált folyóiratokban (#2619)
"Igény jelentkezett arra, hogy a statisztikai táblázatokban a lektorált, nem lektorált és nem ismert
lektoráltságú folyóiratokban megjelenő közleményeket is külön lehessen oszlopokba rendezni. Ez a
lekeresés a ""Publikációs adatok"" fül alatt kellene kiválasztható legyen.
Ehhez kapcsolódóan készül a folyóirattáblában a Lektoráltság legördíthető mező, melyhez ennek a
kérésnek kapcsolódnia kellene."
Az intézményi admin szerzőkeresésében az első lépés legyen a keresési feltétel megadása
(#2889)
Az intézményi admin/személyek/szerzők menü meghívásakor ne történjen azonnal keresés és
listázás, hanem a fókusz kerüljön a keresés mezőre. Ha a felhasználó üres keresőmezőre entert
nyom, akkor legyen keresés az egész szervezetre (most is így működik), ha beír valamit, akkor
keressen a lap a szerzők nevében.
Intézményi statisztikák kiegészítése csak közvetlenül intézményhez rendelt publikációk
keresésével (#2902)
Az admin tájékoztató adatok közé felvettünk egy CSAK KÖZVETLENÜL INTÉZMÉNYHEZ RENDELT
publikációk lehetőséget. Ide kerül minden olyan rekord, ahol az adott intézmény neve szerepel a
publikáción, de egyik szerzőhöz sincs hozzárendelve. Feltétel az is, hogy a szerzői nevek közül
legalább az egyiken legyen bármilyen szerzői hozzárendelés. A keresés eredménye KATTINTHATÓ
legyen.

