Tájékoztató az MTMT 6.2.4-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
V. osztály B táblázata (#4155)
Az orvosi tudományok területén az új (B) táblázat megnézhető, várhatóan 2016ban váltja fel a jelenlegit. Eddig az
időpontig a két táblázat párhuzamosan lesz használható.
Szerzői felület / Publikus (keresőben látszó) lista hiba (#4208)
Adminisztrátori bejelentés: “Éles szerzői felületen, vagy admin felületről szerzői oldalra átlépve a szerző főmenüjében
található "Publikus (keresőben látszó) lista" feliratra klikkelve a más helyeken már jelzett "A regisztrálás során hiba
történt xxxxx" feliratú oldal jelenik meg.” A működés javítva.
Az Impakt Faktor (IF) kezelése nem biztosított (#4209)
Az MTMT országos előfizetése a Journal Citation Report (JCR, innen jön az IF) adatbázisra 2015 júniusában lejárt és
meghosszabítására nincs forrás. Az előfizetés hiánya miatt az Impakt Faktor értékeket sem a nyilvánosság, sem a
szerzők, sem pedig a 4,5,6os adminisztrátorok nem láthatják a továbbiakban, sem listákon, sem táblázatokban. Az
országban több egyetemen és az MTA Könyvtár és Informatikai Központban van helyben érvényes JCR előfizetés. Az
előfizető szervezetek munkatársai a webes WoS felületükön férnek hozzá az impakt faktorokhoz, vagy az egyes értékek
után az előfizető szervezetek könyvtáraiban lehet érdeklődni.

Változások adminisztrátorok számára
Feltöltöttségi táblázatok és értesítések (#3453)
Egy hiba javítása nem készült el, a táblázatok addig nem érhetők el, amíg a javítás és tesztelése folyik.
ODT átemeléshez URL (#3960)
Admin fórum kérés: “ODT átemeléshez az MTMT kimenetben az "URL" alatt ne csak a Teljes dokumentum link
kerülhessen be, hanem a repozitóriumok is.” Megoldva.
OA statisztikában az intézmény kiválasztás bővítése a historikusság figyelembe vételével (#4118)
Adminisztrátori kérés: “Az OA statisztika kérésénél az intézmény kiválasztásakor szükség lenne azokra a lehetőségekre,
amelyek a statisztikánál már működnek (pl. keresés elődök nélkül).” A program módosítva.
Idézetek által bekerülő folyóiratok (#4132)
Adminisztrátori kérés: “Szeretnénk kérni, hogy az idézetek beviteli felületéről bekerülő folyóiratok (manuális vagy import
által) ne "ideiglenes", hanem egy másik cimkéjű flaget kapjanak (pl. "idéző ideiglenes"?). Ez a jelölés a folyóirat
modulban kereshető és látható jelölés legyen, mint jelenleg az "ideiglenes" jelölés. Az intézményi admin felületen
bekerülő folyóiratok továbbra is "ideiglenes" státuszúak legyenek.” A nyilvános folyóirat kereső csak a központi és az
intézményi adminok által rendszerbe felvett folyóiratokat mutatja. Az “ideiglenes idéző” jelölésűeket nem lehet keresni.
Utóbbiakról egy adminisztrátori ellenőrzést követően lekerülhet az “ideiglenes idéző” jelölés és ekkor láthatóvá válnak a
keresőben is.
Folyóirat felvitel (#4164)
Adminisztrátori (intézményi és központi) folyóirat felvitel során bizonyos esetekben a felvitt folyóiratok nem kerültek
helyesen mentésre, így visszakereshetővé sem váltak. A felvitel lezárásakor a rendszer üzenete szerint a mentés
sikeres, mégsem volt, vagy nem minden jogosultság számára látható / megtalálható az adott folyóirat a rendszerben.
Javítva.
Google Scholar import (#4175)
Adminisztrátori hibajelzés: “A Google Scholarból letöltött RIS fájlok a beolvasáskor nagyon sok esetben nem megfelelő
típusba kerülnek az MTMTben. Ennek oka, hogy a RIS fájl TY tage JOUR típust ad meg olyan esetben is, mikor
egyértelműen nem folyóiratcikkről van szó. Emiatt folyóiratcikként kerül be az adatbázisba olyan adat is, mely valójában
nem folyóiratcikk típusba kellene, hogy menjen. A rossz típusba kerülés gátolja a megfelelő duplumkezelést is.” Az új
verzióban amennyiben az import “TY = JOUR” paramétert talál a rekordban, de az ISSN mező üres, a beolvasás nem
történik meg, a kimaradó tételek bekerülnek a hibás, letölthető tételek közé.

Intézményi admin illetve szerzői felületen a közlemény import hibára fut (#4185)
Intézményi adminisztrátori illetve szerzői felületen a publikáció import menüpontban a rendszer számos esetben
hibaüzenetet produkált, megakadályozva ezzel az import végrehajtását. A működés javítva.
Könyvrészlet idéző kézi felvitel  kötet adat rögzítési hiba (#4190)
Admin fórum bejegyzés: “Könyvrészlet idéző kézi felvitel esetén, a Kötet mező tartalma a rekord mentését követően
eltűnik. A rekordot szerkesztésre ismét megnyitva, a korábban rögzített Kötet mező tartalma már nem jelenik meg.”
“Idéző könyvrészlet bevitelénél a kötetszám a tétel mentése során eltűnik, kérem szíveskedjenek javítani, ha lehet.” A
hiba elhárítva.
Intézményi 4es admin nem látja a megszűnt részleghez rendelt szerzőket a szervezet/hierarchiában és a
személyek/szerzőkben (#4193)
Adminisztrátori jelzés: “4es admin nevében belépve kerestem a szervezet/hierarchiában. Az intézményt kijelölve a
szerzők a részlegben link nem hozza fel a szerzőket, bár az intézményhez több szerző is tartozik. Ha az egyik szerzőt a
személyek/szerzők között keresem, nem kapok találatot.” Javítva.
4es és 5ös admin felület Személyek/Szerzők menüjében nem működik az intézményi hozzárendelés
megszüntetése (#4194)
Adminisztrátori hibajelzés: “Éles rendszerben a 4es és 5ös admin felület Személyek/Szerzők menüjében nem működik
az intézményi hozzárendelés megszüntetése. A művelet látszólag megtörténik, de a felületet elhagyva majd visszalépve
látható, hogy a szerzőintézmény kapcsolat nem szűnt meg. Központi adminként is ellenőrizhető, hogy az intézményi
admin nem tudja lekapcsolni a szerzőről az intézményt. Több intézmény esetében is ellenőriztük a jelenséget.” A
működés módosítva.
Adatgazda nélküli idézők kezelési joga (#4197)
Admin kérés: “Adatgazda nélküli idézők esetén az éles felületen jelenleg csak a forrásközlemény adatgazdájához rendelt
intézmény adminja tudja kezelni az idéző cikket. Szeretnénk kérni, hogy az adatgazda nélküli idézők esetében megint
ugyanaz a jogosultsági rendszer érvényesüljön, mint a külső azonosítók esetében: A nem jelölt idézőt szerkeszthesse a
forráscikken szereplő bármelyik szerző, vagy azok adminja.” A program a kérésnek megfelelően módosítva.
Forrásközlemény felvitele illetve szerkesztése során a külső azonosító felvitel esetén a rögzítést végző neve
nem jelenik meg (#4198)
Adminisztrátori fórum bejegyzés: “Forrásközlemény felvitele illetve szerkesztése során, az Azonosítók feliratra kattintást
követően, az újként rögzített azonosító mellett, a rögzító szerző/admin neve nem jelenik meg. A rekordhoz kapcsolódó
Külső azonosítók gombra kattintva rögzített azonosítók esetében rendben látható a rögzítő neve. A rögzítő nevének
hiánya befolyásolja a külső azonosítók kezelhetőségét, így akár a saját felvitelű azonosító szerkesztésére,
érvényesítésére sincs mód.” Javítva.
Szerzői regisztrációs emailt nem kapják meg az érintett intézményi adminisztrátorok (#4201)
Több intézményi adminisztrátor is jelezte, hogy nem kapják meg a frissen regisztrált szerzőik regisztrációival kapcsolatos
email értesítéseket. A hiba elhárítva.
VI. osztály táblázat: alkotás típus figyelembe vétele (#4204)
Kérés: “Szeretnénk kérni, hogy a táblázat Alkotás sorába ne csak a jelenlegi (egyéb típus alkotás besorolás) , hanem az
alkotás típus tér besorolásában szereplő adatok is bekerüljenek.” A táblázat módosítva.
Idéző import folyamaton belüli duplumkeresés kiiktatása (#4210)
Kérés: az idéző importnál az importált rekordok közötti duplumok vizsgálatának kiiktatása. Ez a vizsgálat az
importfolyamatot jelentősen lassítja, elsősorban nagy csomagok importjánál. Megoldva, a gyorsulás csak nagy
mennyiségű idéző rekord importjakor észrevehető.
WoSXML letöltés hiba egy adott közleménynél, import hiba  string(21) "tf  conf_city not ok" (#4216, #4217)
A WoSXML import modul hibás működése miatt a “sok idézős” rekordok idéző importja számos esetben meghíúsult.
Javítva.

