A szerző kézi adatfelviteli eljárásának és űrlapjainak módosítása
6.2.5ös verzió

A változtatás oka:
A nagyszámú duplumrekord feldolgozása, a többszörösen bevitt sok közlemény (elsősorban könyvek és
fejezetek/konferenciaközlemények) rendezése a szerzőknek és az adminisztrátoroknak egyaránt sok
felesleges munkát okoz.
Ha az adatfelvitel 
elején 
a bevitt 23 adattal felderítjük az esetleg már korábban felvitt közleményrekordot
és felajánljuk a szerzőnek a meglévő rekordhoz nevének hozzárendelését, akkor az adatbevitel munkája
összességében csökkenthető, mert sok részadatot nem kell bevinni, ezenkívül a duplumok rendezésével
járó utólagos munka is megelőzhető. Ha potenciális duplum nem található, akkor a kereséshez felhasznált
adatok bekerülhetnek az adatbeviteli lapra, nem kell őket ismételten beírni.
A módosított adatbeviteli eljárás logikai vázlata:

A könyveknél és könyvrészleteknél észleltük a legtöbb hibás bevitelt. Ennek oka lehet a korábbi
adatbeviteli sorrend (könyvrészlet utáni könyv keresés) és a befoglaló könyv és a könyvrészlet egyetlen
nagyméretű és összetett űrlapon történő bevitele.

A könyvrészlet és a konferenciaközlemény esete
Az új verzióban 
külön választottuk 
a két közlemény, a befoglaló kötet (a könyv és az egyéb
konferenciakötet) és a kötetben található könyvrészlet vagy egyéb konferenciaközlemény felvitelét. A

kötet felvitele megelőzi a benne foglalt tételét
, és a kötetnél megoldottuk a korai duplumkeresést.
A részlet/fejezet felvitelekor az első lépés a kötet kiválasztása kereséssel, ezt követheti a már korábban
bevitt fejezetek áttekintése és csak ezután következik az új fejezet felvitele.
Ha befoglaló művet megtaláltuk, azt a parancsgombbal

lehet kiválasztani.

A változásokról általában
Kilenc típus felvitele változott, kivétel az Alkotás.
1. Az új felvitel több űrlapon történik.
2. Először azonosító alapján lehet keresni. Ha nem ismerünk adekvát azonosítót, akkor a megjelenés
éve, a lelőhely és a cím alapján kell keresni. Könyv esetében néha elég megjelenés éve és a cím
egyetlen jellemző szava is, ha az legalább 3 karakter.
3. Ha túl sok lenne a találat, lehet szűkíteni a találatok listáját.
4. Könyvrészlet és egyéb konferenciaközlemény esetében először kell megkeresni vagy bevinni a
befoglaló művet, csak utána lehet a közleményt felvinni.
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5. Ha a listán megtaláljuk a befoglaló művet akkor azt k
iválasztva 
eljutunk a könyvrészleteket listázó
lapra, ahol vagy hozzárendeljük magunkat a már bent lévő közleményhez, vagy bevisszük az új
közleményt.
6. Ha nem találjuk a befoglaló művet, akkor azt kell először felvinni.
Ha a bevitelre szánt művet megtaláltuk, akkor a
magunkat hozzárendelni a megfelelő szerzői névhez.

legördülő menüben lehet

A eljárás lépései:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Típus választás az 
5. Kézi közleményfelvitel
menüpontban
Keresés  azonosító(k) alapján, ha nem ismert, akkor
Keresés  megjelenés éve, cím vagy folyóirat lelőhely alapján
A találatok átnézése
Ha megtaláltuk a közleményrekord egy/több példányát  szerzőhozzárendelés  kész
Ha nem találtuk meg a rekordot  további adatokkal kiegészíthetjük  szerző hozzárendelés  kész
Befoglaló mű esetében a keresés után kell azt kiválasztani, majd a befoglalt művet felvinni.
Ha a befoglaló mű elsőre nem található, akkor fel kell vinni, majd csak ezután lehet a befoglalt
művet felvinni.
Az eljárás végén is van duplumkeresés, és ha akkor találunk duplumot, akkor lehet a korábban
felvitt közleményrekordhoz szerzőhozzárendelést végezni.
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További változások a 6.2.5ös verzióban
IEEE import (#3969)
Adminisztrátori kérés: az MTMT importálást végző modulok ismerjék fel és fogadják el az IEEE Xploreból
érkező RIS fájlokat, hogy helyesen importált rekordok szülessenek ilyen formátumú RIS fájlok
beolvasásakor is.
VI. osztály táblázat: alkotás típus figyelembe vétele (#4204)
A VI. Osztály táblázatában a korábbi Egyéb típus Alkotás besorolása helyett az újonnan fejlesztett Alkotás
típusra vonatkoznak a számok. A korábbi besorolás helyett az új típusba konvertálás és javítás után lesz
csak helyes a táblázat.
Kézi adatbevitel  duplumkerüléssel (#4228, #4229, #4230)
Minden közleménytípus esetében a szerzői adatbeviteli felület 
5. Kézi közleményfelvitel menüpontját
érintő változás.
A kézi adatfelvitel első lépéseként az esetleges duplumok létrehozásának elkerülése céljából kereséssel
ellenőrzendő, hogy a rögzítendő közlemény adatai megtalálhatóke az adatbázisban. A keresés kiterjed
minden nyilvános közleményre illetve az 
adatgazda szerző nem nyilvános rekordjaira. Az ellenőrzés
típustól függően történhet DOI, külső azonosító, MTMT azonosító, ISBN valamint a típusra jellemző
duplumkulcsok megadásával illetve a dokumentum egyes bibliográfiai adataira (pl. cím) történő kereséssel
is. A már meglévő közleményrekord észlelése esetén megtehető a szerzői hozzárendelés és a felvitel
elvethető. Amennyiben a dokumentum adatai még nem szerepelnek az adatbázisban, új rekord rögzíthető.
H indexre vonatkozó értékek eltérő megjelenése (#4382)
Algoritmus különbségek miatt előfordult, hogy ugyanazon személy adatait vizsgálva egymástól eltérő
módon és tartalommal jelentek meg a H indexek a jelenleg használatban lévő két orvosi táblázatban. A H
indexet számoló algoritmus egységesítésre került.
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