Az 5.19.5-ös verzió változásjegyzéke
Mindenkit érintő változások
Sok szerző és csoportos szerzőség kezelése (#1486)
A 30-nál több szerző esetében a sajátos kezelési problémák megoldásának első lépéseként a sokszerzős
művek listázásánál: szerepel az [a] első 3 szerzői név (hozzárendelt szerzővel, vagy anélkül), a
hozzárendelt szerzők szerzői nevei és a hozzárendelés. A listán szerepeljen a szerzői nevek száma,
[b] majd a csoportos szerzőség(ek) listája.
A sok szerzői név esetén lehetőség van az összes szerző megjelenítésére, a szerzők számára
kattintással.
OTKA táblázat átadása az OTKA EPR rendszerébe (#1452)
OTKA táblázatok előkészítése az OTKA EPR rendszerébe történő adatátvitelhez. A pályázatokhoz az
adatátvételt a szerző az OTKA rendszeréből kezdeményezheti.
IF kijelzése a listán hibás, ha “folyóiratcikk/szakcikk/ismeretterjesztő” a besorolás és jelleg (#1590)
Folyóiratcikk szakcikk/közérdekű vagy rövid közlemény/ismeretterjesztő beállítás esetén is megjelent az IF
az adott rekordnál és az érték összegződött a lista adataival. Mivel az IF hozzárendelés csak tudományos
jellegű közleményekre értelmezendő, így a programot és a működést javítottuk.
“Egyéb szerzőség” bevezetése (a szerkesztés is egy egyéb szerzőség) (#1487)
A Bibliográfiai Szakbizottság elfogadta az egyéb szerzőségi formák alábbiak szerinti bevezetését:
Egyéb szerzőség
● Fordító | Az eredeti szöveg más nyelvű változatának elkészítője, más nyelvre való átültetője
● Forráskiadás készítője | Szöveg, forrás kiadója, a tudományos jegyzetapparátus, kommentár
készítője
● Kritikai kiadás készítője | A közreadott forrás kritikai feldolgozója, tudományos, kritikai
apparátusának, kommentár készítője
Egyéb közreműködő. Altípusai:
● A bibliográfiát gondozta
● Az interjút adta
● Gyűjtötte
● Sajtó alá rendezte
● Válogatta
Egyéb konferenciakötet/Besorolás? (#1475)
Adminisztrátori kérésre az „Egyéb konferenciakötet/Besorolás?” típus és besorolás jelzéseknél
a "Besorolás?" kiírást eltávolítottuk.
Oktatási anyagok az MTA osztály összefoglaló táblázatokban (#1414)
Hiba miatt az "MTA osztály összefoglaló közlemény adatok" táblázatban nem jelentek meg számszerűsítve
az oktatási anyagok még akkor sem, ha ilyen jellegű rekordokkal egyébként rendelkezett az adott személy.
A működés javítva.
Könyvek duplumvizsgálata (#929)
A duplumkezelő modul hibásan működött. A probléma megoldva.

Adminisztrátorokat érintő változások
Találati halmazba - idézetek besorolásai (#1595)
A keresésekben fontossá vált, hogy tudjunk arról, hogy az idézetek milyen típusúak. Első lépésként
az adminisztrátorok keresése utáni találati lapon az összefoglalóba bekerült az idézetek típusonkénti
összegzése.
3-as admin keresés - találati "B" lista, részletes idéző szerkesztés - hiba üzenet (#1462)
Admin (1-2-3) belépéssel szerző munkásságának ellenőrzésekor derült ki a hiba. A (B.) találati listán
az idézőket részletesen feltüntetve az idézők mellett megjelenő a ceruza ikonra kattintva (szerkesztés)
rendszer-hibaüzenet jelent meg a képernyőn. A működés javítva.
Duplum kiírások javítása (#1577)
Duplumok automatikus felismerésekor sárga mezőben megjelenik a duplummal kapcsolatos információ,
mely nem minden esetben adta meg a pontos választ a szerzőnek, adminisztrátornak a hibával
kapcsolatosan. Az új, módosított szövegek egyértelműbben írják le a hibákat.
Intézeti admin (4-es) első keresése egy szerző intézményi közleményeire hibás, más keresések után már jó.
(#1589)
A hiba böngésző-specifikus volt, a működés módjának megváltoztatásával a probléma is megszűnt.
Könyv / könyvfejezet sablon (#1483)
A könyvek, könyvfejezetek sablonjával volt probléma: nem jelentek meg a beírt konferencia adatok. Ezen
kívül a kezdő oldal és vég oldal mezők után nem jelent meg a “Cikk száma a konferencián” mező a beviteli
űrlapon, valamint ha a Cikk száma ki volt töltve, akkor is kérte a felhasználótól a kezdő oldal kitöltését,
ellenkező esetben Hiányzó adatot jelentett. A sablon javítása megtörtént.
Kettős jelölő négyzet (#1543)
A szerkesztési felületen a “Szerkesztés|műveletek: # -os megjegyzések törlése” opciót választva megjelent
egy második jelölő négyzet a szerkesztő ikon felett. A program működése javítva.
Statisztikai táblázatok (#1506)
Adminisztrátori kérés: ha nem személyi adatokat, hanem intézményi adatokat nyernek ki a táblából, a
lekérés előtt lehessen beállítani, hogy (a) az adott intézményhez/részleghez tartozó szerzők közleményeit
vagy (b) az adott intézményhez/részleghez rendelt közleményeket mutassa a program.
Forrásrekord felhasználás másolással idézőként (#1544)
Adminisztrátori kérésre a forrásrekord idézőinél megadható egy másik forrásrekord azonosítója, aminek
alapján a rendszerben lévő forrásrekord alapján új idéző rekord keletkezik. A 6. szerkesztő oldal egy új
gombbal bővült, mely az "Idézőként másolás ide" nevet kapta.

