Útmutató
duplum befoglaló művek összevonásához

Az Adminisztrátori felületeken a lekeresett listák 6. Szerkesztés és 7. Duplumok opciói
bővültek a befoglaló művek (Könyv, Konferenciakiadvány típusok) összevonására szolgáló
menüelemekkel.
Az új elem lehetővé teszi a duplum befoglaló művek összevonását, ezzel pedig elkerülhető,
hogy a könyvfejezetek és konferenciacikkek jóváhagyása a duplum befoglaló mű miatt
meghiúsuljon. Az összevonást követően egy befoglaló mű marad, a többi törlésre kerül. A
töröltek alatt lévő hivatkozások és fejezetek átkerülnek a megmaradó befoglaló mű alá.
Figyelem! A törlésre kerülő befoglaló műhöz tartozó, átkerülő hivatkozások Új, még nem
publikus státuszt kapnak, ezek az összevonást követően kezelésre szorulnak.
A befoglaló művek összevonása többféleképpen történhet. Az összevonások előzménye
minden esetben, hogy az összetett keresőben megadjuk a szükséges szűrési feltételeket:
-

Évre és/vagy befoglaló mű Címére, illetve közlemény Azonosítókra szűkítés

-

a Típus legördíthető mezőben a Könyv vagy Konferenciakiadvány kiválasztása (>>)

A Szűrést követően az alábbi lehetőségek vannak:
1. A 6. Szerkesztés menüben történik meg az összevonás
2. A 7. Duplumok menüben történik meg az összevonás

1. Összevonás a 6. Szerkesztés menüben

A Szerkesztés menüpontra klikkelve megjelenő listát, amennyiben az sok elemet tartalmaz
érdemes az áttekinthetőség kedvéért Év (csoportosítással) vagy Cím szerinti sorrendben
megjeleníteni.
A Szerkesztés menüben kétféle megoldási lehetőség van:
a) *művelet] legördíthető mezőben a Befoglaló mű összevonás opcióval
b) felismert duplumok esetében a közleménynél megjelenő Duplum vagy Lássuk!

feliratra klikkelve (ezek választása esetén a folyamat megegyezik az lentebb tárgyalt
2. pontban leírtakkal).

Ebben a pontban az a) lehetőség leírása található. Ezzel az összevonási módszerrel nem csak
azok a befoglaló duplumok vonhatóak össze, melyeket a duplum felismerő azonosnak vélt,
hanem azok is, melyek címre, évre szűkítéssel a listában megjelennek, de a duplumkulcsok
alapján nem duplumok.

A megjelenítést és listázási beállításokat követően a *művelet+ legördíthető mezőből a
Befoglaló mű összevonás lehetőség választandó.
A kiválasztást követően megjelenik a közlemények előtt a jelölésre szolgáló négyzet és az
összevonás elvégzéséhez szükséges Fejezetek, idézők átvétele ehhez a közleményhez a
kijelölt közleményekből gomb. Figyelem! A kiválasztást követően a jelölőnégyzetek
mindegyike alapesetben ki van jelölve. A kijelölések szükség esetén megszüntethetőek az
Összes kijelölés törlése gombbal.
Abban az esetben, ha a lekeresett listán nem egy mű duplikátumai láthatóak csak, a
könnyebb kezelhetőség érdekében kiemelhetőek az éppen kezelésre szántak. Ehhez ki kell
jelölni a kezelendő duplumokat, majd a Kijelölt publikációk mutatása gombra.
Miután az Adminisztrátor eldöntötte, hogy az azonos közleményeknél melyik befoglaló mű
marad meg, a megmaradó tételnél a jelölőnégyzetből a jelölést el kell távolítani, illetve a
törlésre kerülő közleményeknél a jelölést meg kell tenni. A törlésre kerülő azonos
közleményekből egyszerre több is jelölhető.

A kijelöléseket követően a Fejezetek, idézők átvétele ehhez a közleményhez a kijelölt
közleményekből gombra klikkelve az összevonás megtörténik. Az összevonás
következményei:
-

a jelölt befoglaló művek törlésre kerülnek

-

a törölt befoglaló művek alól azok idézetei Új, még nem publikus státusszal
átkerülnek a megmaradó befoglaló mű alá

-

a törölt befoglaló művek alatti fejezetek törlésre kerülnek és másolatai átkerülnek a
megmaradó befoglaló mű alá (új azonosítót kapnak)

Az összevonást követő lehetséges utómunkálatok:
-

a törölt befoglaló művek alól átkerült, Új, még nem publikus státuszú hivatkozások
kezelése duplum ellenőrzés és Jóváhagyás szempontjából

-

a megmaradó befoglaló mű alatt a fejezetek is duplikálódhatnak az összevonást
követően, ezeket jogosultság esetében szintén kezelni szükséges.

-

ha jogosultság hiányában ezek a műveletek nem végezhetők el, akkor az illetékes
adminisztrátort kell kérni a műveletek elvégzésére.

2.

Összevonás a 7. Duplumok menüben

A 7. Duplumok menüpontra, illetve a 6. Szerkesztés menüponton belül a közlemények alatti
Duplum vagy Lássuk! feliratokra klikkelve is elvégezhető a befoglaló művek összevonása
abban az esetben ha azokat duplumként felismerte a rendszer.
A duplum kezelőben megjelenített befoglaló művek kezelőfelületén új elemként megjelent a
Fejezetek lehetőség. Ez azonban nem változtatható, alapbeállításként ki van jelölve, így
biztosan átkerülnek a fejezetek a megmaradó befoglaló mű alá.

Az Adminisztrátor jogosultságának megfelelően ebben a menüben is eldöntheti, hogy melyik
Könyvet/Konferenciakiadványt tartja meg, ez kerül a lap bal oldalára. A váltásra a <-> gomb
szolgál. A döntést és az egyéb kijelöléseket követően a  Kijelölt adatok átvitele és törlés
gombra klikkelve megtörténik az összevonás.

Az összevonás következményei és az összevonást követő lehetséges utómunkálatok
megegyeznek az 1. Összevonás a 6. Szerkesztés menüben alatt leírtakkal.

