Az 5.19.4-es verzió változásjegyzéke
Mindenkit érintő változások
RTF letöltés javítása (#1362)
Hiba: A letöltött fájl nem nyitható meg a szövegszerkesztővel.
Megoldás: A működés módosításával a megnyitás akadálya elhárítva.
Fórum szűrési lehetőségek
Új megoldás: A fórum beírójára és a beírók intézményére is lehet szűrni.
Szerzői felületen a 14. Saját tudománymetriai táblázat (adatellenőrzés). (#1438)
Megoldás: a 14. pont inaktiválva, feleslegessé vált.
Az idéző közlemény azonosítója hiányzik a röviden mutatott idéző listán. (#1351)
Megoldás: az idéző közlemény Cikk azonosítója is megjelenik az idézők rövid megjelenítésekor .
Linkek láthatóvá tétele idéző importálásnál (#1391)
Hiány: Az idéző import folyamata közben, a mentés előtt bemutatott rekordok nem mutatták a
közlemény azonosítókkal létrejött linke(ke)t.
Megoldás: Az import során a mentés előtt is láthatók a linkek.
Rekord zárolás bevezetése (#1355)
Új funkció: A zárolt rekord csak a zárolást végző 4-es admin és/vagy központi admin által
szerkeszthető. A zárolás műveletéről automatikus értesítő levelek mennek a közlemény
szerzőjének. Amelyik rekord zárolva van, azon a zárolásra vonatkozó információkat a rendszer
feltünteti.

Adminisztrátorokat érintő változások
Fórum szűrési lehetőségek
Új megoldás: A fórum beírójára és a beírók intézményére is lehet szűrni.
Az új szűrések lehetővé teszik, hogy az intézményi adminisztrátorok saját intézményükhöz tartozó
adminisztrátorok és szerzők beírásait átvizsgálják és/vagy megválaszolják.
A szerző művei a beállított intézmény/részlegből
Hiba: A szerző és az intézmény egyidejű szűrésével több közlemény jelent meg, mint ahányat a
szerző az adott intézményből közölt.
Megoldás: A szerző beállítása alatti sorban megjelenő jelölő négyzet aktiválásával a
szerző+hozzárendelt intézményhez tartozó közlemények kerülnek a találati halmazba.
Típus szerint, de év szerint csökkenő rendezés (#1354)
Fórum kérés: Az adminisztrátorok számára a típus szerinti rendezés legyen hasonló a Munkásság
típus szerinti rendezésével.
Megoldás: Univerzális rendező modul beépítése a 6. Szerkesztés listájára, melyben sokféle
rendezési kombinációt lehet beállítani.
RIS import hibával leáll (#1441)
Hiba: erősen hiányos rekordok importjánál a program hibát jelent.
Megoldás: a javítás után a hiányos rekordok importjánál sem áll le az import.
Kiválasztott táblázat megjelenítése (#1439)
Hiba: Adminisztrátor felületén a szerző munkásságának keresését követően a kiválasztott
szakterületi tudományos összefoglaló táblázat nem jelenik meg. Csak a nyilvános felületen lehetett
a szakterületi táblázatot megnézni.
Megoldás: Az adminisztrátor felületén is megjelenik a kiválasztott szakterületi táblázat.

Rekord zárolás bevezetése (#1355)
Új funkció: A zárolt rekord csak a zárolást végző 4-es admin és/vagy központi admin által
szerkeszthető. A zárolás műveletéről automatikus értesítő levelek mennek.
Megoldás: Az admin 6. Szerkesztés menüpontjában a listás feladatok között lehet a rekordot
zárolni. A zárolt rekord kereshető az Összetett keresővel, a “Zárolt” feliratú sorban beállítva az
igent. A zárolással kapcsolatos eseményekről automatikus levelet küld a rendszer, a zárolás
kezdetekor, a zárolás feloldásakor, és a feloldatlan zárolású közleményről, ha a zárolt állapot 1
éve fennáll.
VI. osztály táblázata (#1312)
Hiba: A VI. osztály tudománymetriai táblázatában a "Könyvfejezet/Konferenciaközlemény" típusú
cikkek a "További, még nem számolt tudományos (...)" mezőbe kerülnek.
Megoldás: A közlemények a “Konferenciacikk (min. 4 oldal) könyvfejezetként (besorolás:
konferenciaelőadás cikke, konferenciacikk, proceedings paper)” sorba kerülnek. (A táblázatok
terminológiai javítása a következő verzióban következik)
Kereső beállítás módosítása (#1376)
Módosított funkció: a nyilvános keresőben a találati halmaz listázása és a Munkásság oldal
találatainak listázása azonos alapbeállítással történik. A módosításra a jobban nyomtatható listák
létrehozásához van szükség.
Hiányos adatú idézet kezelése (#1381)
Hiba: A szerzői felületen, a Főmenüben az Elvégzésre váró szerzői teendők / hiányos adatú idézők
opciónál a /-jel előtti számra klikkelve üres oldal jelenik meg.
Megoldás: A funkció jól működik.
VI. osztály táblázata (#1383)
Hiba: Nem lehetett megnyitni a táblázatot.
Megoldás: a funkció javítva.
Intézményi adminisztrátorok számára "A. Munkalap" minden kereséshez (#1399)
Funkció bővítés: az intézményi (4-5-6) adminisztrátoroknak a munklap csak az "Intézményi
adatok" keresése után jelenik meg. Miután a munkalap használatát kiterjesztették eredeti célján
túl is, indokolt, hogy a munkalap minden keresés után elérhető legyen számukra és további
oszlopokkal bővüljön.
Keresőben URL megjelenítése (#1412)
Hiba: nyilvános keresőben és a B. keresési listában az URL jelölőnégyzetből a pipa eltávolítását
követően a "Befoglaló mű link(ek):" felirat és a hozzá tartozó url továbbra is megjelent.
Megoldás: a működés javítva, a jelölőnégyzet inaktiválást követően a fenti adatok is eltűnnek.
Munkásság megjeleníthetősége ha nem nyilvános a szerző (#1419)
Hiba: olyan esetekben is megjeleníthető volt egy-egy szerző munkássága, amikor a szerző még
nem kívánta azt nyilvánossá tenni.
Megoldás: a módosítást követően csak a nyilvánossá tett publikációs listák tekinthetőek meg.
Duplum adminisztrátor - szűrés - főmenü -3-as admin (#1341)
A nagyszámú duplum feljegyzés miatt a Duplum adminisztrátor menüpont használhatósága
nehézkes volt. A frissítést követően különböző szűrési lehetőségek kerültek a rendszerbe:
● megnyitáskor csak a szűrő látható, lista nélkül
● időintervallumra (tól-ig) szűrés
● a duplum jelentő személyére való szűrés.

