Változások az 5.15.04-es verzióban
2010-es impakt faktorok forrása az adatbázisban
A 2010-es impakt faktorokat úgy látszik a program nem az adott folyóirat 2009-es Impakt
faktorainak felhasználásával "gyártotta le" hanem egyszerűen az utolsó beírt IF-et vette
alapul. A hiba javítva.

Kutatócsoport neve takarja a fejléc linkjeit.
Egy visszatérő hiba, mely most már sablon szinten került javításra.
Fórum bejegyzés: {3258}
Tisztelt Adminisztrátorok!
Rájöttem, hogy miért nem látom bizonyos korábbi bejegyzéseimet!
1. Ha adminként vagyok bejelentkezve, akkor is tudok a nem-admin fórumra írni, s
utána azt hiába keresem az admin fórumon.
2. Ezt eddig azért nem vettem észre, mert a fejlécben nekem két "fórum" link-em van.
Az "admin fórum" linkből az "admin" nem látszik.

Levelek multiselect-es törlési lehetősége
A bejövő, kimenő és a szerkesztett levelek listájában a rendszer ezentúl lehetőséget biztosít
több levél egyidejű kiválasztására és a kiválasztottak együttes törlésére.

Segítség {bookmark} nem működik
A következő hibaüzenet volt látható bizonyos esetekben: “The requested URL /help/ was not
found on this server!”
A hiba oka megszűntetve, sablonban javítva.

TM táblázat "ráncfelvarrás"
A javaslat elfogadásra került, a sablon és a helyesírási hiba javítva.
Fórum bejegyzés: {4605}
A publikusan megjelentethető tudománymetriai táblázaton ez a sor látszik (korábban is
látszott, csak most feltűnő hogy megváltozott): Nyomtatás | Segítség | Belső levelezés (/)
Ez nem a táblázat fejrésze alá való, hanem egy nem nyomtatandó fejlécbe. Kivéve
a "belső levelezés"-t, ami nem való a publikus oldalra.
A fejrészben pedig a helyett az-t kell írnunk: Tudománymetriai adatok a MTMT
adatbázis alapján.

Gyorsbillentyűk működése a kommunikációs modul felületein levél törlésnél
Az új verzióban már így működik a kommunikációs modul ezen része.
A gyorsbillentyűket a feliratokban jelzett betű billentyűvel, a böngésző által preferált
billentyűkombinációval lehet aktiválni. Pl. Firefox használatakor a Shift+Alt+t kombináció
törli a levelet, Shift+Alt+f a következőt nyitja meg, stb.
Törlésre ne a listához ugorjon vissza, hanem a következő levél adatlap nézetéhez.

Intézmény+részleg hozzárendelés nem jelöli ki a kiválasztott közleményeket
A hiba javítva, a kijelölő négyzetek is a kérésnek megfelelően működnek.
Akár 4-es,akár 3-as adminként belépve látszik a jelenség. Intézmény+részleg
hozzárendelésben az intézmény kiválasztása után felkínálja a listában szereplő
intézményi szerzők neveit. Bármelyik névre kattintva megjelenik a csak a szerző
publikációit tartalmazó szűkített lista, de a kijelölő négyzetek üresek maradnak. Csak a
mindegyik szerzői név jelölése funkció működik jól.

Intézményi keresőben az alapértelmezett a saját intézménye legyen
A megfelelő legördülő menük szerkesztve, az alapállapotok a kérésnek megfelelően
paraméterezve lettek.
Intézményi adminként a Közlemények / Intézményi közlemények keresőben
alapértelmezettként a saját intézmény jelenjen meg. Jelenleg, az összes intézmény
megjelenik a görgethető menükben, majd ebből kell választani.
A Minden nyilvános adat keresése esetén alapértelmezetten ne legyen intézmény
beállítva.
Komoly könnyebbség lenne, ha a legördülő menüben a saját intézmény a menü első
tétele lenne akkor is, ha alapértelmezetten nincs beállítva intézmény (minden intézmény
keresése), mert ha intézményre akarnak szűkíteni, akkor általában a sajátra szűkítenek.

Idéző törlési hiba?
A probléma jogosultsági szinten volt, ez javítva lett.
Fórum bejegyzés: {4716}
Tisztelt Admin!
Adminisztrátorként a 123151-es publikáció, duplum idézőit miért nem tudom törölni,
ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező 123197,123846-t igen. Adatgazda nélküli
idézők adatgazdáját hogyan tudom beállítani, hogy a szerző is javítani tudja.

Kérdés - TM oldal "bekötése" honlapra - van-e módszer?
A kérdéses php fájl javítva, a tudománymetriai hivatkozás működik.
Fórum bejegyzés: {4620}
Szívesen bekötném a honlapomra a tudománymetriai oldalt. Eddig is használtam, de
most ha jól látom, új php file kezeli, és ez nem engedi.
Ezt írja ki hibajelzésként: Az adatbázis kapcsolatra rendelkezésre álló ideje lejárt
inaktivitás miatt Lépjen be újra!
Kaphatok-e egy olyan linket, ami közvetlenül ezt meg tudja nyitni? A tudománymetria
publikus oldal, az eléréséhez nem kell azonosítás, tehát közvetlenül megnyitható is
lehetne.
Korábban úgy működött, hogy megnyitott egy keresőoldalt, és emellett a
tudománymetriai oldalt is, hogy a TM oldalon látszó számokra kattintva a kereső
oldalon hozhassa létre a válogatott listát.

ResearcherID link módosítás
A hivatkozás módosítva, mely ezentúl a részletesebb oldalra mutat. A részletesebb lapról át
lehet lépni a korábban használt ResearcherID lapra, a “View Publications” linkre kattintva.

Fórum bejegyzés: {4342}
A Thomson Reuters technical support-ját addig nyúztam, míg elárulták, hogy a
ResearcherID felhasználásával nemcsak a közleményeket lehet megnézni, hanem
közvetlenül a közleményeket + idézőket is. Azt javasolom, hogy a kereső oldal tetején a
ResearcherID linkre ezentúl ezt a sokkal informatívabb linket tegyük. Ezen rajta van a
közlemények száma is, tehát a fontos számok mind látszanak.

Import hiba - sablon hiba
Az importálási folyamat átgondolva, a hibák javítva. A WoS azonosító láthatóvá téve.
Fórum bejegyzés: {4333}
Gondok vannak a könyv típusú tételekkel, segítséget kérek.
a) Az idéző könyv-sablon nem mutatja sem kereső sem szerkesztő listában a WoS
azonosítót (UT). Pedig ilyenek léteznek, importtal generálva (bár egy részük hiba, hogy
könyv lett). Kérjük amint lehet, javítsák a sablont, hogy látni és könnyen ellenőrizni
lehessen.
Ennél a tételnél egyébként visszakeresve (a link használatával ez lenne egyszerű és
gyors) látni, hogy hibás import történhetett, lásd {2056}.
b) ellenőriztem, ez a file most is könyvként importálódik. Mikorra várható a javítás?
Jelenleg minden ilyen idéző rekord hibásan importálódik, vagyis az MTMT adatbázis
hibák szaporodnak.
c) Kérdés az is, ezeket kézzel hogyan javítsuk. Formailag ez nem cikknek, hanem
konferenciakiadványnak látszik. Ha megnézem, hogyan idéz, akkor inkább
konferenciacikk lehet. A javítás harmadannyi munka ha azonnal megnézhető a WoS
tartalom.

DOI számolási hiba
A bejegyzésben lévő DOI számolási hiba javítva.
Fórum bejegyzés: {4561}
A szerkesztői oldalon most ez látszik:
Kollar L P
Discussion of "Local buckling of composite FRP shapes by discrete plate analysis" by
Pizhong Qiao, Julio F. Davalos, and Jialai Wang
JOURNAL OF THE STRUCTURAL ENGINEERING (ISSN: 0733-9445) 128: pp. 10911093. (2002)
Nyelv: Angol WoS link
Folyóiratcikk/Hozzászólás/Tudományos [1037571] WOS (2006-09-18 00:00:00)
{Kollár László Péter}
Irodalomjegyzék
Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4 (WoS-ban: 3 Scopusban: 3 DOI
előfordulás: 3)
A WoS-ban 3 és a Scopus-ban 3 megvan, bár az egyik belőle az önidézet: jó lenne, ha a
WoS /Scopus számokat és az idézőket is le tudnám szűkíteni csak a független idézőkre.
De a listában nem találok csak egy DOI-t! Ez hiba.

Regisztráló személy átirányítása saját intézményéhez
Regisztrációkor a listából munkahely kiválasztását követően, amennyiben van intézményi
4-es admin, úgy a további regisztrálást az intézmény adminisztrátora kezeli. Erről külön
tájékoztató készült.

Befoglaló mű fejezeteinek megjelenése újra szerkesztésnél
A javaslatok elfogadva és beépítve az új verzióba.
Az új lehetőségként a kiadványok alá tartozó Fejezet/konferenciacikk megjelenítése a
vissza gomb után új szerkesztést indítva még mindig látszik. Ez felesleges és zavaró.
Szintén zavaró, hogy az ily módon megjelent konferenciacikkek és fejezetek beíródnak a
vissza gomb után a statisztikába.
A "Fejezet/konferenciacikk" gomb másodszori megnyomása eltüntethetné az első
megnyomással előhívott fejezeteket/konferenciacikkeket. (Ez is segítene, ha valaki
sok befoglaló művet keresett első lépésben, és újabb keresés nélkül dolgozná föl őket,
mindig 1-2 befoglaló mű fejezeteinek megjelenítésével. Amivel végzett, azt bezárhatná.

Az intézményi keresés szűrésének bővítése
A legördülő menü egy "Minden nem nyilvános intézményi adat" elemmel bővült.

Összetett kereső - besorolások szűrése
A Részletes keresőhöz hasonlóan az Összetettben is a Típus kiválasztása esetén a Besorolás
legördülő menübe csak azok az elemek kerülnek, melyek a kiválasztott típushoz tartoznak.

Intézmény adatainak szerkesztése hiba
4-es admin felületen az intézmény vagy részleg adatainak módosításakor, a mentést
követően "Nem lehet üres" felirat jelent meg a kitöltött intézmény magyar és angol neve
mellett. A javítás elvégezve az éles és oktatási felületeken egyaránt.

5-ös Admin felvétel - "Nem lehet üres" hiba
Többen is jelezték, hogy az éles rendszerben nem tudnak új adminisztrátort felvenni, mivel
a megfelelően kitöltött űrlap ellenére (pl. admin jog mezőben szerepel 5) a "Nem lehet üres"
üzenet jelenik meg. A hiba program szinten javításra került.

Befoglaló mű szerzői nem kapcsolódnak le befoglaló mű változtatása után a
fejezetről.
A hiba javítva.
Egy könyvfejezethez hibásan leírt befoglaló mű volt kapcsolva. Ezen szerzőként
szerepeltek a fejezetek szerzői. Ehelyett hozzárendeltem a már szintén az adatbázisban
levő jó változatot, ahol nincs a kötetnek szerzője, csak 1 szerkesztője, Madas Edit.
Ezek után Madas Edit szerzőkereséssel kerestem az adatbázisban. A listában megjelent
egy olyan könyvfejezet is, ahol Madas csak a befoglaló mű szerkesztőjeként szerepel, a
fejezetet Grüll Tibor írta. Ennek ebben a listában nem szabadna látszania. A kérdéses
publikációt szerző hozzárendelésben nézve látszik, hogy még mindig hozzá vannak
kapcsolva a már megszüntetett előző hozzárendelésből származó szerzők, köztük Madas
Edit is. Ezért jelenhetett meg a listában.

[törölt rekord] törlési információk
A legutóbbi frissítés óta a “Szerkesztés” menüpontban nyitható lapokon megjelenik a
törölt közleményeknél a [törölt rekord] felirat. Ez az új verzióban kiegészült a törlést végző
felhasználói nevével és a törlés dátumával.
A korábban törölt közlemények az Összetett keresővel megtalálhatók, a “Törölt” legördülő
menüben a Mindegy, vagy Igen beállításokkal. Ne felejtsük el visszaállítani a további

munkánál az alapértelmezett “Nem” törölt beállításra.

Idéző RIS import - adatgazda hiba
Az import folyamatban a jogosultsági probléma megoldva.
Fórum bejegyzés: {4614}
Néhány idézőt vittem be társszerzőként, RIS idézőimporttal. Az eredményt azonban
nem tudtam javítani. Meglepetésemre a létrehozott idéző tulajdonosa azonnal a
közlemény tulajdonosa lett! Ez azért baj, mert már az import egyszerű hibáit sem
tudtam kijavítani az importáló társszerző jogaival. A problémát megoldottam átlépve a
másik társszerzőhöz, meg adminként is megtehettem volna, de jelzem, mert a szerzők ezt
nem fogják tudni megtenni.

Összetett kereső - idéző azonosítóval keresés
A Részletes keresőben a Dokumentum azonosító mezőben i+azonosító –val lehet idézőre
keresni. Ugyan ez a lehetőség az Összetett kereső Azonosító mezőjében nem működött.
Javítása elvégezve.

Importnál adatgazda - az admin maga is lehessen
Az adatgazda mező átállítva a kéréseknek megfelelően.
Mycite és hagyományos import esetében az admin felületeken meg kell adni egy
adatgazdát, mely a szerzők táblából választható. Csoportos, nem konkrét szerzőhöz
kapcsolódó import esetén kit válasszon az admin? Szeretnénk, hogy az admin magát
is kiválaszthassa egy listából, vagy pl. lenne egy „admin az adatgazda” jelölőnégyzet,
melynek hatására a használó admin lesz az adatgazda.
Admin saját maga jelölőnégyzet preferált, és legyen alapértelmezésként jelölt, hogy a
legördülő menü ne töltődjön fel feleslegesen az összes szerző adatával.

Nyilvános kereső - csak független idézők jelölőnégyzet
A hiba javítva.
A nyilvános Keresőben a találati oldalon a csak független idézők jelölőnégyzet a jelölés
ellenére nem hoz változást, kérjük ennek javítását.

Eltűnt legördülő: Megjelölés válogatott listához
A hiba sablon szinten volt, ennek javítása megtörtént.
Eltűnt a szerzőre keresés után a szerkesztésből a “Megjelölés válogatott listához”
menü.

Kereső javítás
A kereső javítva, a törlési hiba szintén megoldva.
Keresési feltételek törlése nem törli az intézményi feltétel kiválasztást. A kereső oldal
megőrzi az előző keresési feltételt, a kitöltött keresőoldalon ennek ellenére megjelenik
a “nincs keresőkérdés” figyelmeztetés.

5-ös admin létrehozási hiba
A 4-es admin felületen az 5-ös admin létrehozásával volt kapcsolatos a hiba, melynek

megoldása megtörtént.
Fórum bejegyzés: {4636}+{4637} "5-ös szintű új adminisztrátort szeretnék létrehozni.
Az adatok mentésénél a login név és a jogosultság soránál a "Kötelező kitölteni" üzenet
jelenik meg, pedig kitöltöttem az adatokat." "Bocsánat, az előző levelemben hibásan
idéztem a rendszer üzenetét. A tényleges üzenet: "Nem lehet üres"

Logo és fej-kép belső lapokon
Több alkalommal felmerült már, hogy a belső oldalakon lévő logó és a headerben található
kép felesleges, és viszonylag nagy részt foglal el az értékes munkaterületből. Az új verzióban
ezen objektumok a belső oldalakon rejtve vannak, így növelve a hatékonyságot és elősegítve a
könnyebb kezelhetőséget.

Szponzor kiválasztó menü szűrése, szponzor jelölése
Ezentúl az intézményi törzsadatok között megjelölhető a szponzor, a szponzort kiválasztó
legördülő menübe pedig csak a tényleges szponzorok kerülhetnek be. A szponzor listába való
felvételt jelenleg a központi adminisztrációtól kell kérni.

Mycite import 4-es admin számára
A adminisztrátorok számára elérhetővé vált ezen funkció. Adatmigrálásra ez jelenleg a
legjobb formátum ott, ahol egy másik adatbázisból az adatkinyerés ebben a formátumban
lehetséges.
Az intézményi adminisztrátorok egy része a szerzőnkénti export - import megoldását
választja az adatok migrálására. A folyamatot jelentősen könnyítené, ha az intézményi
adminok számára lehetővé tennénk a mycite import használatát. Ezt később
létrehozandó xml import esetében is meg kell tennünk.

Szerzőnél idéző lista rendezés
A megnyíló ablakok sablonja egységesítve, a lista rendezési paraméterei pedig a kérésnek
megfelelően módosítva lettek.
Egy kis javaslatom lenne, amit talán be lehet tenni a következő verzióba.
A 15. Szerkesztés/jóváhagyás menüpontból megnyílik a szerkeszthető publikációs lista.
Azon, ha megnyomunk egy "Idézők" gombot, akkor megnyílik a szerkeszthető idézők
listája.
Azt kérném, hogy ez a lista, indulásból, másképp legyen rendezve: ne Cím, Év, Első
szerző szerint, mivel ez a legnehezebben átlátható. Sokkal jobb lenne a Év, Első szerző,
Cím szerinti rendezés.
Másik észrevétel: az 1. a 4. menüpontokban (Saját ill. Társszerzők) megnyiló ablakok
különböző formátumúak. Az 1. (Társszerzok.) menüpontbanban nyíló ablak eltér a
többitől: a jobb felső sarkán három link van: Kilépés, Fórum és Change to English,
szemben az összes többi ablakkal, ahol két link van, az ablak bezárása es Fórum.
Gondolom, jobb lenne egységesíteni ezeket, megkönnyítené a használatot.

Intézmény nyilvánossá tételhez részlegenként lehessen haladni
A fejlesztés megtörtént, az új verzióban már működő képes. Ha egy intézmény egy vagy
több részlegének közleményeivel elkészült, akkor ezeket úgy hozhatja nyilvánosságra, hogy
nem kell a még munkában lévő részlegek adatait is megmutatnia. A részlegek, intézmények
adatainak nyilvánossá tételét a központi adminisztrációtól kell kérni,

Importált idéző tétel megjelenése hiányzik
A megjelenítés javítva.
Fórum bejegyzés: {4187}
Az import mentése után nem jelenik meg az éppen importált idézőtétel (a közleménytétel
igen), pedig az importálás után okos lenne rögtön végignézni és javítani. Korábban
megjelent, ezért is keresem.

Mező áthelyezés adatbeviteli lapon - ISBN
A megjelenítési sablon javítva, alapértelmezett mezőként megjelenítve.
Fórum bejegyzés: {4219}
Szeretném javasolni, hogy a "Könyvfejezet" beviteli űrlapján "A fejezetet tartalmazó
könyv" adatlapján az ISBN mező ne rejtőzködjön el a "További adatok" mögé, hanem
kerüljön a fölé, az egyből látható, külön kattintás nélkül felkínálkozó mezők közé. Az
ISBN sok dologhoz hasznos lehet, s ha nincs elrejtve, akkor mintegy sugallja a kötelező
kitöltést a szerzők részéről, az adminoknak kevesebbszer kell utánakeresgélni és
kiegészíteni ezt az adatot.

Nyilvános kereső - keresés módosítása, új keresés linkek, idézők
A kérés elfogadva és beépítve az új verzióba.
Legyen ez hasonló a bejelentkezésnél már létező megoldáshoz. A módosítás egy "vissza"
link funkció, ahol a feltételek bent maradnak. A keresőt egészítsük ki az idézők forrására
és a megjelenési évére kereső sorokkal.

Idéző import rendezési lista - új elem felvétele
A “folyóirat címe” elem hozzáadásra került, a rendezési paraméter alap esetben ABC sorrend.
A szerző adatbeviteli felületén, az idézők kezelése menücsoportban, az "idéző import
adott közleményekhez" menüpontban a megjelenő szerzői lista rendezésére szolgáló
görgethető menüben lenne szükség(em) egy "Folyóirat címe" elemre, mely a folyóiratok
címeinek ABC sorrendjében rendezné a listát, a lista végén pedig a könyv, fejezet stb.
jelenne meg (ez tetszőleges bontásban, ami a legegyszerűbb).

Scopus import duplumot visz be.
Az import működési módja módosítva, a duplumszűrő modul javítva.
Fórum bejegyzés: {3228}
A mellékelt (Scopus-ból exportált) import file-t véletlenül (majdnem) kétszer
importáltam. A file-t nem változtatta meg, nem szerkesztettem. Tehát bitre megegyezett
saját magával. Ezek után legnagyobb döbbenetemre az 5 tételből összesen 1 azaz
egyetlen darabról ismerte fel, hogy duplum. Azért a duplum kezelésnek már ennél jóval
előbb kellene járnia szerintem.

Befoglaló mű terjedelem-hiba törlése
A sablon javítása megtörtént, oldalszám hiányában az adott mező rejtett állapotba kerül.
Fórum bejegyzés: {4732}

Befoglaló műveknél a mű terjedelme nem kötelezően megadandó paraméter, mentésnél
sem kérdez rá a rendszer. Ha viszont nincs megadva, akkor is megjelenik kérdőjellel
a tétel adatai között. Javasolom ezt a fölösleges kérdőjeles megjelenítést törölni a
megjelenítő sablonból.

Fejezetek hivatkozásainak megjelenítése
A hivatkozások száma megjelenítve a fejezetek feltüntetésekor.
Az admin felületeken lehetőség van a befoglaló művek alatt megjeleníteni a hozzájuk
tartozó fejezeteket. A megjelenített fejezetek alatt nem látható, hogy az adott fejezethez
mennyi hivatkozás tartozik.

Idéző jóváhagyása és admin jóváhagyása
A 2-3-as admin felületen a lekeresett, Szerkesztésre megnyitott lista tetején található "Idézők
jóváhagyása" és "Idézők admin láttamozása" gombok nem működtek. A hiba javítva.

Intézmény mező kitöltése a Részletes keresésnél 4-es adminnak
Az intézmény mező átállítva, az előző verzióban megszokott működési módra.
4-es adminként belépve az előző verzióban a Részletes keresés már úgy jelent meg, hogy
az intézmény mező ki volt töltve. Így az amúgy is alapértelmezett intézményi keresés
nagyon egyszerű volt. Most az intézmény mező üres, és egy kutatócsoport kiválasztása
pl. igen hosszadalmasan oldható csak meg. Miközben a program pontosan tudja, hogy
melyik intézmény lépett be, és elindítva a keresést meg is adja a találatokat. Ha lehet,
maradjon kitöltve ezután is az intézmény mező.

Idéző könyv sablon {4333}
A megfelelő sablonok javítva.
Fórum bejegyzés: {4333}
Gondok vannnak a könyv típusú tételekkel, segítséget kérek.
Az idéző könyv-sablon nem mutatja sem kereső sem szerkesztő listában a WoS
azonosítót (UT). Pedig ilyenek léteznek, importtal generálva (bár egy részük hiba, hogy
könyv lett). Kérjük amint lehet, javítsák a sablont, hogy látni és könnyen ellenőrizni
lehessen.
Ennél a tételnél egyébként visszakeresve (a link használatával ez lenne egyszerű és
gyors) látni, hogy hibás import történhetett, lásd {2056}.

Sablonok javítása
A sablon javítása megtörtént.
Fórum bejegyzés: {4561}
A konferenciacikk kijelzésében furcsa a sok pont. A hiányzó adatok kezelésére
programozni kell ha nem akarjuk hogy csúnya legyen.

Scopus személyi azonosító kezelése
Az azonosító kezelése engedélyezve.
Fórum bejegyzés: {4309}
Ma már megvan a lehetőség arra, hogy adott szerző Scpopus-on belüli publikációs

listáját megjelenítsük, a ResearcherID-hoz hasonlóan. Ez azt jelenti, hogy ha az
MTMT megengedné a Scopus szerzői azonosító beírását, akkor a továbbiakban a
ResearcherID-hoz hasonlóan a Scopus lista is elérhető lenne. Érdemes mielőbb
lehetővé tenni, mert mire a szerzők tényleg beállítják, addig biztosan sok idő el fog telni.
Szerzőnként egyetlen azonosítót érdemes kezelni. Akinek esetleg több van, az kérheti a
Scopus-tól a közleménylisták (halmazok) egyesítését. Hamar megteszik.

Idéző szerkesztésben lapra tördelés
A megjelenítési sablon javítva, a darabolt listák aktiválva.
Fórum bejegyzés: {4281}
Ha nagy mennyiségű idézőt kell kezelni (száz fölött), akkor a weboldal kezelése nagyon
lassú. Ezért a közleménylistákhoz hasonlóan javasoljuk az idézőszerkesztő oldalakon is
bevezetni a 10-20-50-100-mind darabos részlisták beállíthatóságát.

Sablon
A sablonok javítása megtörtént, a tagolás beállítva. A DOI link megjelenítése a következő
verzióban esedékes.
Fórum bejegyzés: {4272}
a) A keresési listákban most már jól megjelennek a "WoS link"-ek és a "Scopus link"-ek.
Illetve az utóbbi esetben mind közleményként, mind idézőként ez jelenik meg: "Scopus".
Ez így azért zavarbaejtő, mert nem a "Scopus-ba" visz, hanem a Scopusban lévő link-re.
Az látszik a legjobbnak, hogy javítsuk "Scopus link"-re.
b) A DOI-t most így jelenítjük meg: DOI: 23451.345-56/54
Ez feleslegesen hosszú, és átlagos felhasználó számára érthetetlen. Elég lenne a DOI
mint link megjelentetése.
c) Ha egy publikációban a következőkből több is van: IF, WoS link, Pubmed link,
Scopus link, DOI, url, akkor a kiírást tagolni kellene.

Üres sor a szerkesztő felületen
Az üres sor megjelenítési sablonból javítva.
A szerkesztő oldalon most a szerkesztők neve alatt üres sor jelenik meg (a hozzárendelés
sora). Ez általában felesleges, jobb lenne itt hozzárendelés hiányában eltüntetni a sort.
Kérjük a sablont javítani konferenciacikknél is és könyvfejezetnél is.

