Tájékoztató az MTMT 6.1.6-os verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Egyszerzős cikkek automatikus szerzői hozzárendelése (#3833)
Adminisztrátori kérés: “Egy korábbi, megszüntetett működés visszaállítását szeretnénk kérni: az egyszerzős, nem
befoglaló művek esetében a felvivő szerző szerzői hozzárendelése automatikusan történjen meg.” Megoldva, de csak
abban az esetben történik meg automatikusan, ha a szerzői név már ismert.
Hozzárendelt szerző nélküli rekord átadása repozitóriumok számára (#3827)
Hiányos adattartalmú rekordokat nem lehet áttölteni az MTMTből a repozitóriumokba. Ez alól kivételt képeznek a
hozzárendelt szerző nélküli rekordok, mivel adattartalmuk attól eltekintve teljes, hogy nincs hozzájuk kötve az MTMTben
regisztrált szerző. A működés módosítva, ilyen rekordok repozitóriumba való feltöltése kezdeményezhető az MTMTből.
MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2014es OA táblázat fizetős besorolás  hibás lista (#3826)
Admin bejelentés: “A MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2014es OA táblázatában van 12 fizetősnek minősített
közlemény, amelyek között számos nemfizetős, repozitóriumban elhelyezett közlemény van. Az adatbázisban ezeknél
ellenmondó mezőtartalmak vannak. Mindegyiknél tbldoc.oa_type=pay, de vannak olyanok, amelyeknél a
tbldoc_sourcedb.oa_type például "restricted". Javítva.
"scientific" paraméter hibásan működik (#3825)
Adminisztrátori hibajelzés: scientific=0 paraméter használata mellett is csak a tudományos rekordok kerülnek
megjelenítésre. A hibát az útmutatóban ejtett elírás okozta. A paraméter nagy kezdőbetűvel írandó, tehát helyesen
“Scientific”.
ISSN ellenőrzés adatbevitelnél (#3805)
Az új verzióban idéző cikkek bevitelekor a kitöltött ISSN mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy a formátuma megfelele az
ISSN követelményeinek. Rossz formátum esetén hibajelzést kap a felhasználó.

Változások adminisztrátorok számára
Az utoljára kézzel felvitt forrásközlemény megmutatása az adatfelvivő adminisztrátornak (#3823)
Az admin felületen a Felvitel menüpontban egy új, “Felvitt közlemények” opció jelent meg. Erre kattintva listázhatók
illetve szerkeszthetők is az előzőleg manuálisan rögzített közlemények adatai.
Regisztrációs kimenő levélben inaktív admin (#3831)
A tagintézményhez történt regisztrációt visszajelző regisztrációs levélbe olyan adminisztrátorok neve és elérhetősége is
bekerült, akik inaktívként szerepeltek az adminisztrátorokat kezelő modulban. A javítást követően az inaktívvá tett
adminisztrátorok nevei nem kerülhetnek be ezekbe a levelekbe.
OA jelölés jogosultságok (#3830)
Adminisztrátori kérés: “szeretnénk kérni, hogy a Külső azonosítók Open Access jelölése az alábbi jogosultság szerint
legyen szerkeszthető: a bekerült külső azonosító szerkeszthető legyen a bevitelt végző személyétől függetlenül a
közlemény adatgazdájának és annak adminjának, valamint minden szerzői néven keresztül csatlakozott szerzőnek és
azok adminjainak. Fentiek alól kivétel, ha a külső azonosító érvényesítve van, az ilyen azonosítót csak az érvényesítő
szerkeszthesse.” Működés módosítva.
Szponzor rögzítési lehetőségének bővítése (#3829)
Adminisztrátori kérés: “szeretnénk kérni, hogy szponzor rögzítésénél legyen lehetőség egy tételen belül több azonos
típusú (pl. TÁMOP, OTKA) szponzor felvitelére is. Szintén fontos lenne, hogy a listában nem nevesített (pl. külföldi)
szponzorok is bevihetőek legyenek. Ehhez egy "Más támogató:" elnevezésű, szabadon kitölthető mezőt kérnénk. A
találati listákban a címke nem, csak a mező tartalma jelenne meg.” Módosítva.
A törölt befoglaló linkjei nem kerülnek át befoglalók Műveletek menüből indított összevonásakor (#3811)
Adminisztrátori bejelentés: “Befoglaló mű összevonásakor, ha azt a "Műveletek" menüből indítom, a törölt befoglaló
linkjei nem kerülnek át a megmaradóra. Az éles rendszerben és a külső teszten is így történik.”

