Szerződésszám:

ED_16_1_2016_0006

Z

Szakmai záró beszámoló (Z)/ fenntartási jelentés (FJ)
(2012.01.01. után meghirdetett NKFI Alap pályázatok nyertes projektjei számára)

Projekt címe:
Kedvezményezett:
Projektvezető neve:
Projekt szerződött támogatási összege
(Ft)
Projekt szerződött saját forrásának
összege (Ft)
A projekt tényleges kezdési és záró
időpontja (dátum):

MTMT/MTMT2 adatszolgáltatások fejlesztése
közfinanszírozású pályázatokhoz
MTA Könyvtár és Információs Központ
Dr. Monok István, MTA KIK Főigazgató
70 000 000 Ft
0

2016. Október 1.
2017. Március 31.
A projekt fenntartási időszakának hossza 2016.10.01
(X év);
kezdési időpont (dátum):

…………………………………………………

Dr. Monok István
főigazgató

2017.04.27.

1/3

Szerződésszám:

ED_16_1_2016_0006

Z

1. Projekt célja
A projekt céljának rövid, tömör, lényegre törő összefoglalása (max 2000 karakter)
A közfinanszírozású pályázati rendszerek számára a Magyar Tudományos Művek Tára
(MTMT) által tárolt és ellenőrzött, nyilvános tudományos bibliográfiák szolgáltatása,
szoftver-eszköz támogatás biztosítása a pályázati döntések átláthatóságához, tény alapú
döntéshozatal támogatása.
- MTMT adatbázis bővítése, integritás biztosítása (adminisztrátori rekord-ellenőrzés, idéző
rekordok verifikálása);
- Manuális és automatikus rekordletöltés kialakítása, meglévő adat-kapcsolatok
fejlesztése;
- MTA tv által elvárt IT biztonsági szint kiépítése;
- MTMT/MTMT2 adatbázis integritásának fenntartás, adat-tisztítás;
- MTMT/MTMT2 szolgáltatások folyamatos fenntartása.

2. A projektben vállalt eredmények bemutatása a projekt zárásakor,
/ a fenntartási időszak alatt
A projekt keretében sikeresen befejezett feladatok:
- Egy új közbeszerzési eljárás követően a WoS adatbázis mellé a Scopus adatbázisból
történő rekord-betöltés és integrálása az MTMT-be megtörtént.
Az automatikus letöltéseket három hónaponként megismételhetjük, ha forrás biztosított
(Ft!).
- Az automatikus betöltést követően a duplum-gyanús (egyedi azonosító hiánya, hiányos
vagy hibás-tartalmú mezők) rekordok verifikálása. (450 ezer rekordot kezeltek, de van
olyan, amit többször is kezeltek!)
- MTMT2/MyCite2 szoftver funkcionális bővítés - MTMT2 szolgáltatásainak bővülése,
felhasználói igényeknek és az elvárásoknak megfelelően (MTMT/MTMT2
adatszolgáltatások fejlesztése közfinanszírozású pályázatokhoz!)
- MTMT2/MyCite2 szoftver biztonságos és terhelés-bíró infrastruktúra környezetének
kiépítése.
-MTMT2 Tesztelés, biztonsági audit, infrastrukturális feltételek kiépítése: Juniper
NGFW/Tűzfal. (Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvény - Ibtv.-nek történő megfelelés.)
- MTMT/MTMT2 migráció előkészítése, automatikus adattartalom ellenőrzése. Információ
vesztés minimalizálása.
- Intézményi Kliens: Akadémiai Kiadó által kiadott folyóirat közlemények bibliográfiai
rekordjainak automatikus átvétele az MTMT-be. (Manuális betöltés helyett automatikus,
jelentős humanerőforrás felszabadítása.)
- MTMT/MTMT2 konzultáció, képzés, amely az új rendszer bevezetését segíti.

3. A tervezett, illetve ebből megvalósított célok, eredmények
összevetése, differenciák indoklása

4. A projekt utóéletének bemutatása
A projekt szakmai eredményére épülő újabb beadott/elnyert pályázatok, tervezett új
projektek, újabb szakmai eredmények bemutatása, stb. (max 2000 karakter)
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Az MTMT/MTMT2 szolgáltatások folyamatosan elérhetőek, biztosítja az MTMT rekordletöltést a közfinanszírozású pályázati rendszerekhez.

5. A projekt indikátorai
5.1. Indikátor adatok
Kérjük, hogy a szerződés mellékletét képező, pályázati adatlapon
indikátormutatók teljesüléséről számoljon be tényszerű adatokkal!
Indikátormutató megnevezése

Célérték

Tényleges
érték

kitöltött

Teljesítést alátámasztó
dokumentum

5.2. Egyéb a projekt indikátor adatainak teljesülésére vonatkozó
megjegyzés
(max 1000 karakter)
Az adatbázis rekordok száma manuális (szerző/intézményi admin) és automatikus
letöltéssel is történhet. Az negyedévenként megismételt automatikus letöltés költséghatékony, jelentős szakember-munkaórát (könyvtáros/kutató) takarítunk meg.
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