Változások mindenkinek
Kommunikációs modul: értesítések, levelezés
Az MTMT rendszerén belüli eseményekről a rendszer által belülre (belső postafiókba) és
kívülre (email címre) küldött üzenetek kezelésére szolgáló modul kerül bevezetésre.
Ez a modul kezeli a rendszer által létrehozott technikai értesítéseket, mint pl a szerző
értesítését akkor, ha egy adminisztrátor változtat valamit bibliográfiai rekordjain. Ezzel a
modullal lehet üzeneteket, kéréseket küldeni az intézményi adminisztrátornak.
A modul előnye, hogy a szerzőt és/vagy az adminisztrátorokat érintő minden kommunikációt
egy helyen tárol és kezel, visszakereshetően.
A bevezetés fokozatos lesz, először a regisztrációnál és a fórumban kerül alkalmazásra, és
fokozatosan fogjuk kibővíteni a technikai értesítések területére.
A „Belső levelezés” indítását a fejlécben lévő linkkel kezdeményezhetjük.
Táblázatos összefoglaló az OTKA pályázatokhoz szükséges formában
Az OTKA pályázatok által a pályázótól kért közleménystatisztikai adatokat számítja ki és
mutatja be egy táblázatban. A pályázók innen vehetik közleményeikre vonatkozó adatokat
pályázatuk kitöltésekor. Későbbi fejlesztés lesz: az OTKA EPR rendszere ezeket az adatokat
egy paranccsal át fogja venni.
Megjelenik mindenütt, ahol a “tudománymetriai” táblázat is megjelenik.
Idézők új szerkesztési, törlési és jóváhagyási szabályai
A változás lényege: az idéző közleményeket az idézett rekord adatgazdája és az adatgazda
adminisztrátora szerkesztheti, törölheti, jóváhagyhatja, mindazokban az esetekben
amelyekben a változtatással nem befolyásolják mások közleményeit, tevékenységét.
Ha a szerző az adatgazda, akkor az összes idéző kezelhető számára.
A változtatás nem érinti az idéző közleményt feltöltő szerző szerkesztési jogait, azok a
korábbiak maradnak.
Szerkesztői felületen azonosító jelenik meg
A kézi szerkesztő felületen a típus mögött és az ablak címében is megjelenik a rekord
azonosítója. (Fórum kérésre)
Szerző jogosultsága migrált közleményei törlésére
Az előző frissítés hibájának javítása: Migrált közleményeket a szerző is tud törölni, ha ezzel
nem avatkozik be más szerzők, intézmények jogosultsági körébe.
Import feltételek változása

Az importnál az intézmény beállítása követelményt törölük. Az importált rekordok az
importáló szerző vagy admin adatkezelésébe kerülnek.
Azonosítók beolvasása Scopus importnál
Scopus import hibajavítás (több fórum bejegyzés)
Találati korlát kijelzése
Az 5000-nél nagyobb talált-halmazt eredményező keresés után új jelzés jelenik meg. Ennél
nagyobb halmazt nem lehet listázni.
Közlemény - intézmény hozzárendelés
Eddig a kézi szerkesztésnél nem volt törölhető az utolsó részleg/intézmény hozzárendelés. Ezt
a hibát javították.

Változások adminisztrátoroknak
Éles - Teszt - és Oktatási (demonstrációs) rendszerek megkülönböztetése
A teszteléshez, oktatáshoz használt rendszerek háttér színben és a fejlécben lévő nagy
feliratban feltűnően különböznek majd az éles rendszertől. Ennek hasznát elsősorban az
adminisztrátorok fogják látni.
Admin szerkesztő felület sablonozás
A szerkesztői felületen - a korábbi tulajdonságokon felül - plusz információkat mutat a
rendszer, ha a kérdéses (alápontozott) szerzői név fölé visszük az egeret. A listán mostantól
tájékoztatásul megjelenik az is, ha a rekordhoz közvetlenül van intézmény rendelve.
Találatok rendezése – Fórumból (adminisztrátoroknak)
Az idéző szerinti rendezés a "Kiválasztott (html)" illetve a letölthető formátumok oldalán a
kiválasztott idézők száma szerint rendez. Azon pályázatoknál, értékelésekben hasznos, ahol a
független idézetek listáját kérik.
Tulajdonjog átadás publikációknál és idézőknél
Admin jogkörben a közlemények adatgazda jogköre átadható (ahogyan eddig is volt) és az új
fejlesztésnek megfelelően a közlemény adatgazdája az idézőket is teljes jogkörben kezelheti
Tétel másolása opció (adminisztrátoroknak)
Kézi adatfelvitelnél a 4-es, 5-ös adminnak is megjelenik. (Fórum 1928-as bejegyzés)
(Szerk) nem jelenik meg a kimeneti lapon, kézi idéző bevitelnél

Fórum 2003 bejegyzés, hiba javítva
Befogadó művek intézeti jelölése
A szerkesztő felületen az intézet-rekord hozzárendelés lehetőség a 4-5-ös admin számára
megszünt. A központi admin végezhet közvetlen intézet-közlemény hozzárendelést.
A befogadó művek rekordjainak intézeti hozzárendelését a rendszer felügyelet törölni fogja,
minden intézménynél a migrálás befejezésekor, amikor azt az intzmény 4-es adminja kéri. A
törlést követően a rekordok a (szerzői név)-(Szerző)-(részleg és intézmény) hozzárendelés
láncon keresztül lesznek az intézményhez kapcsolva.
Szerkesztő sablon hiba javítása
A technikai megjegyzés nem jelenik meg a szerző oldalán, csak az adminisztrátorok láthatják.
(Fórum 2334)
Szerkesztés - szerzőre rendezés
Fórum 2532: Szerkesztés lapon első szerzőre rendezés
Duplum vizsgálatba ne kerüljenek bele az új, és a törölt rekordok
A felhasználó számára nem látható, új vagy törölt állapotú rekordok duplumra nem
vizsgálandók.
Intézményi-szerző-adatgazda közleményét nem látja az intézményi admin, ha nincs
intézmény-közlemény jelölés
Ha az intézményi szerző vagy adminisztrátor az adatgazdája egy olyan közleménynek,
amelynek nincs intézeti szerző+részleg hozzárendelése vagy közvetlen intézmény-közlemény
hozzárendelése, akkor ezek a speciális rekordokat az intézményi admin az összetett keresés
adatgazda keresésén keresztül tudja kiválogatni, megnézni és kezelni.
Tanács: Az ilyen rekordokat minél hamarabb a szerző+részleg hozzárendelésen keresztül kell
az intézményhez kötni.
Import az intézményi admin adatgazdaságával
Az admin az importált közleményeket a saját adatgazda hozzárendelésével importálhatja,
anélkül, hogy ezt külön lépéssorozatban kellene beállítania. Ez ajánlatos akkor, ha az
intézményi dokumentációs politika nem a szerzők adatkezelésére, hanem adminisztrátori
tevékenységre van alapozva.

