Az 5.19.6-os verzió változásjegyzéke
Változások mindenkinek
Idéző kézi felvitel /Könyvfejezet valamint Egyéb konferenciaközlemény típusban befoglaló szerzőség
mezők hiánya (#1638)
Hiba: kézi idéző felvitele esetén, könyvfejezet típusban eltűntek a befoglaló műre vonatkozó szerzőségi
mezők, “Könyvszerkesztő” illetve a “Sorozatszerkesztő”. A hiba az egyéb konferenciaközlemény esetében is
tapasztalható volt. A hiba javítva.
Automatikus választás import formátumok közül (RIS-Scopus esete #1647)
Javaslat alapján több RIS import formátum kerül majd bevezetésre. Ha egy fájlban az automatikus elemzés
alapján RIS-t talál a program, és “Source:Scopus” is található benne, akkor automatikusan a “RIS-Scopus”
fogja használni a rendszer. Ha a file RIS formátumúnak jellemezhető de nincs azonosítható forrás, akkor a
program felajánlja a kézi választást.
Automatikus idéző jelölés - et al kezelése (#145)
Amennyiben a közlemény vagy az idéző szerzői felsorolásának végén "et al" szerepel, akkor nem tudhatjuk
biztosan, hogy az idézet függő-e vagy független. Ilyenkor az automatikus jelölésben nem szabad beállítani a
függetlenséget. A program módosítását követően ez már nem történik meg.
Konferencia mezők könyv/könyvfejezetben (#1444)
A Könyv vagy Könyvfejezet típus alatti Konferencia országa, Konferencia városa és Konferencia ideje mezők
mellett ezentúl megjelenik egy tájékoztató szöveg, ami jelzi, hogy ezen elemek kitöltése nem kötelező, csak a
Konferenciakötet, Konferenciaközlemény Besorolások választása esetén célszerű használni azokat.
Alsó/felső index beírás, megjelenítés (#1476)
A fizika, kémia területeken a címekben lévő, UTF 8 karakterkészletben nem szereplő alsó és felső index
nem volt beírható, megjeleníthető megfelelően. A modul működésének módosítását követően e funkciók
megfelelően működnek a megfelelő karaktersorozatot használva: ˇˇalsó indexˇˇˇ (˘ = AltGr+2), ^^felső index^^^
(^ = AltGr+3).
Könyvfejezet/Egyéb koferenciaközlemény forrásközlemények idézőkénti másolásakor a befoglaló
adatok nem jelennek meg (#1639)
A Könyvfejezet/Egyéb koferenciaközlemény típusú forrásközlemények idézőkénti másolásakor a befoglaló
adatok nem jelentek meg. A hiba javítva.

Változások intézményi adminisztrátoroknak
Idéző konverzió (könyvből konferenciakötet) során idéző eltűnik (#1229)
Idéző konverziója során (könyvből konferenciakötet) az idéző eltűnt, miközben a rendszer szám szerint
továbbra is nyilvántartotta. A hiba megjelenítésben volt és a javítása megtörtént.
Idéző egyéb konferenciaközlemény konvertálása könyvfejezet/konferenciaközleménybe ha van ISBN a
rekordban (#1648)
Idéző importnál a konferenciaközlemények nagy része az “Egyéb konferenciaközlemény” típusba
került, függetlenül az ISBN jelenlététől. Az ISBN-el rendelkező rekordok konvertálása könyvfejezet /
konferenciaközlemény besorolásba megtörtént.

Idéző másolás - admin adatgazda (#1413)
Az idéző másolása (azonosító megadásával) esetén eddig a közlemény adatgazdája nevével történt a
másolás, akkor is ha az admin végezte a műveletet. Az adminisztrátorok kívánságára az ilyen esetekben
ezentúl az adminisztrátorok lesznek az idézők adatgazdái.
6-os admin felület hiba - Admin fórum (#1640)
“6-as adminisztrátori jogosultsággal belépve a Személyek -> Szerzők oldalon a szerző nevére kattintva
nem az adatai, hanem a " 6?45" üzenet jelent meg. Ugyanez volt a helyzet a szervezeti egység adataival a
Szervezet -> Részlegek/Hierarchia felől közelítve is.” A hiba javítva.

