Tájékoztató az MTMT 6.1-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
MTMT portál frissítése
Az 6.1es verzió sikeres frissítését követően, rövid időn belül az MTMT portál is frissítésen esik át, melynek
keretében áttérünk a tartalomkezelő rendszer egy aktuálisabb verziójára. Ez segíti a központi adminisztráció
és a portál karbantartási munkálatait is.
Jelentős adatbázisváltozások a háttérben
A 6.1es verzióval a szoftverben olyan szerkezeti változtatások történtek, melynek hatásai későbbi
verziókban lesznek észlelhetők. A változások miatt használat közben kisebb hibák felbukkanása nem kizárt.
Szerzői és a nyilvános felület történeti intézmény / részlegválasztási lehetőség
A történeti részlegkezelés lehetővé teszi, hogy az 1. menüpontban a szerző olyan keresést indítson, amely
egy intézmény korábbi hierarchiájából keres le adatokat. Erre a lehetőségre feltehetőleg ritkán lesz szükség.
A történetiséget egy új évválasztó segítségével lehet keresni, a megjelenítési választó lehetőségei:
alrészlegekkel vagy nélküle, jogelődökkel vagy nélküle. A történeti szervezeti választás akkor lesz hasznos a
szerzők és a böngészők számára, amikor a szervezeti történetiség adatai bekerülnek a rendszerbe
(intézményi kérés alapján). További részletek a történetiségről.
Közleményazonosító  szóhasználat változás (az elektronikus azonosító helyett) (#3125)
A korábbi elektronikus azonosító címkéjű mezőt a lapon belül áthelyeztük és új neve közleményazonosító,
az adatbeviteli és szerkesztési űrlapokon.
Szerzői felület / 11. További jelölések ha kell (hazai/nemzetközi) (#3155)
A verzióváltás előtti állapotában az idézetek szerzőire és kiadására vonatkozó további jelöléseket csak a
szerzői modulban lehetett megtenni, illetve a belépett szerző csak azokon az idézeteken tudta ezt
megtenni, melyekre szerkesztési jogosultsága volt.
A fejlesztés eredményeképpen két változás történt:
● A jelölés az adminisztrátorok oldaláról is elindítható a Részletes vagy Összetett keresőből indított,
intézményi adatokra vonatkozó keresést követően a választható menük “0. Hazai/nemzetközi jelölés
(idézők)” pontjából.
● A belépett szerző nem csak a szerkesztési jogosultsági körébe eső idézeteket tudja jelölni, hanem a
társszerző vagy adminisztrátor által bekerült/tulajdonolt közlemények idézeteit is.
Idéző import irodalomjegyzékkel nem működik (#3208)
Az irodalomjegyzék egyes tételeinél jelentkező hibát javították.
URLlel elérhető lekérdezések honlapok számára (#2982)
A központi adminok rendelkezésére áll egy URLkészítő segédprogram, a szerzők és adminisztrátorok
kérésére gyorsan lehet összeállítani specifikus, a honlapokra beágyazható
közlemény és
idézőlekérdezést, beleértve az idézők szövegkörnyezetének bemutatását.
Hozzáférési adat átvitele SWORDdel (#3277)
A SWORD feltöltési ablakban a feltöltendő dokumentum(ok) hozzáférési adatai állíthatók be. A hozzáférési
adatok megadása kötelező, meg kell adni, hogy a dokumentum mely felhasználói kör számára tölthető le.

Változások adminisztrátorok számára
Folyóiratkezelő modul
A folyóiratkezelő modul a központi adminok kéréseire és a hamarosan elérhető nyilvános folyóiratkereső
miatt megváltozott. A változások az intézményi kollégákat nem érintik, azonban a megfelelő működéshez
kérjük, hogy a folyóiratmodulba belépve nyomják meg a Shift gombot, s közben klikkeljenek a böngésző
Frissítés ikonjára.
Történeti intézmény és részlegkezelő
Megkezdődik az intézmények történeti kezelése. A szerzők és adminisztrátorok ebből egyelőre annyit
vehetnek észre, hogy a különböző kereső felületeken a legördülő intézményi listák felett újabb legördülő
listák jelentek meg. Az évválasztóval lehet kiválasztani az adott évi hierarchiát. Jelenleg csak a 2014es
adatok találhatók a rendszerben, így az erre az évszámra adott találatok azonosak a korábbi évek beállítása
utáni találatokkal. Az intézményi adminisztrátorok új részleg felvitelekor csak az aktuális állapotok szerint
tudnak felvinni részleget, az aktuális évnek megfelelő kezdő időponttal, visszamenőlegesen nem. A
részlegek történeti kezelése a központi adminisztráció feladata, a korábbi évekre vonatkozó részlegadatok
felvitelét a központi adminisztrációtól lehet kérni.
STATISZTIKA (#3128)
A statisztikák a történeti részleg struktúrában is működnek.

