Az 5.19.3-as verzió változásjegyzéke
Mindenkit érintő változások
Összes IF 3 tizedesre (#1298)
Az "Összefoglaló táblázat"-ban megadott össz IF érték cella csak 2 tizedes jegyig és kerekítve
hozza az IF értéket, ugyanakkor az "alábbi lista adatai"-nál az IF érték 3 tizedesig szerepel. A
felhasználók kérése az volt, hogy a nyilvános felületen megjelenő táblázatokban az IF érték 3
tizedesig legyen kibontva és ne legyen kerekítve (mint a mostani változatban). A működés a
kérésnek megfelelően módosítva.
Idéző importnál duplumkeresés esetenként nem működik (#1296)
Tetszés szerinti forrásközleményhez idéző közlemények importjánál nem működött a
duplumkeresés. Ha ugyanazt a fájlt kétszer egymás után importáltuk, akkor a második
importálásnál a program nem minősítette duplumnak a beolvasott rekordokat. A jelenség egyes
adatgazdáknál jelentkezett, másoknál nem. A program import eljárás módosítva.
Fórum lapozása a válasz linkre visszaugrik az első lapra (#1284)
"Egy bejegyzésre akarok választ írni. A bejegyzés a 2. lapon van. A Válasz linkre kattintva a
Fórum visszaugrik az első lapra, és a Válasz beírás szövegboxja nem érhető el." A hiba javítva.
Szerzőre rendezés hiba (#1250)
Szerzőre rendezéskor a rendszerben néhány esetben helytelen besorolások voltak láthatóak,
melyek a rendezést is befolyásolták. A működés javítva.
A szerzőkre rendezés hibája javítva. A szerző és a szerkesztő közös rendezése tervezett
tulajdonság.
Duplum állapot jelzési hiba (#1245)
Meglevő idéző rekordokra WOS rekordokat majd (ezek rendezését és esetleges duplumszűrést
követően) a Scopus rekordokat is rátöltve a program sok esetben (helyesen) duplumokat talált.
Ilyenkor a "kiegészít" opciót választva a program a rekordokat ki is egészítette a Scopus
azonosítóval, az állapotukat sem változtatta meg, de duplum lila feliratokat rendelt hozzájuk. Ezek
már nem voltak valós duplumok, rákattintva a duplumvizsgálatra ezt ki is írta a rendszer. Ezt a
jelölést csak egyenkénti szerkesztéssel lehetett megszüntetni.
A működés javítva. A hibás duplumfeliratokat a “Duplum vizsgálat” gombbal egy kattintással el
lehet távolítani.
Konferenciakiadvány import ISBN és ISSN tárolása (BM 22/c) (#464)
Igény: "A konferencia kiadványok importjakor a rendszer az ISBN-t tárolja, ne az ISSN-t (vagy
mindkettőt)”. Mind a kettő tárolása beállítva.

Adminisztrátorokat érintő változások
Lapozáshoz laphossz beállítása idézőknél (#1306)
A forrásközlemények esetében (#1233) sikeres volt az alapértelmezésnél kisebb laphossz
beállításához kapcsolódó fejlesztés. A felhasználói kéréseknek megfelelően az idézőkre is
megvalósítottuk ezen kisebb laphosszok választhatóságát és a gyorsbillentyűk kiterjesztését az
admin 6. szerkesztési lapról meghívható ""Idézők szerkesztése"" lapon. A jelenlegi alapbeállítás 10
marad.
Listahossz beállítás+művelet után visszalép laphossz alapértelmezésre (#1308)
Admin szerkesztés oldalon a lista méretének módosítását követően, bármilyen műveletet
kiválasztásakor (jóváhagyás, típus váltás, stb.), a végrehajtást követően a lista mérete visszaugrott
10-es értékre. Amennyiben ezt nem vette észre a felhasználó, akkor a munka (pl. az admin
jóváhagyás), már csak a listán szereplő 10 tétellel folytatódott. A működés javítva.

WOS idéző import hiba a külső teszten (#1264)
"A folyóiratcikkek esetében a hosszú és rövid nevek egyaránt bekerültek az *idéző import* rekord
megjelenítésébe. (a jelenség a publikációknál nem jelentkezik).” Az idézőimport módosítva, a hiba
javítva.
XML Export letöltő form módosítása (#1151)
Az ellenőrzés ki- bekapcsolhatóságát az összes exportra kiterjesztettük. Az átrendezés ergonómiai
és érthetőségi megfontolásokból történt.
Szerző adatainak módosítása 4-5-ös admin felületen (#643)
"Intézményi admin felületen 4-es vagy 5-ös éles belépéssel, amennyiben a Szervezet / Részlegek
opcióban adott részlegnél a Szerzők a részlegben kiválasztott szerző adatain szeretnénk
módosítani: 1) az adatmezők végei nem láthatóak, nincsenek befejezve; 2) a Mentés gomb van
akinél működik, van akinél nem” A működés javítva, az adatmezők láthatóságának érdekében az
űrlap szélessége módosítva.
Ablakos duplumkezelő engedi könyv és konferenciakötet összevonását, de fejezetet nem
visz át (#1283)
“Ablakos duplumkezelő engedi könyv és konferenciakötet összevonását, de a fejezetet nem viszi
át törölt rekord alól a megmaradóba.” A duplumkezelő működése javítva.

