Az 5.19.7es verzió változásjegyzéke
Ennek a verziónak feladata a rendszer gyorsítása és felesleges terhelések csökkentése.
● Az import eljárás átvizsgálásával és javításával hosszabb importok esetében jelentős
gyorsulást értünk el.
● Néhány helyen rövidebbre vettük az alapértelmezésként megjelenő listákat, ha a
felhasználó hosszabb listát szeretne látni, akkor azt ő tudja állítani.
● Az eddig időnként kivárhatatlan, nagyon hosszan dolgozó lekérdezéseket átszervezéssel
meggyorsítottuk.

Változások mindenkinek
Gyorsítás: A szerző főmenüje (javítható szerzői lista lapja) (#1721)
A rendszer gyorsítása érdekében az eddig automatikusan megjelenített szerzői és társszerzői
feladatok ezentúl csak a “Teendők megjelenítése/frissítése” gomb megnyomása után jelennek
meg.
Gyorsítás: Javítható szerzői lista alapértelmezése 5 rekord/lap (#1710)
A javítható szerzői lista alapértelmezését 5 közlemény/ lapra állítottuk. Sok közlemény esetén
jelentősen gyorsult a megjelenés. A szerző be tudja állítani, hogy a lista összes elemét
vizsgálhassa lapra tördelés nélkül.
Gyorsítás: A munkásság linkre kattintva figyelmeztetés (#1720)
Ha a munkásság több mint 51 közleményből áll, a felhasználók figyelmeztetést kapnak, hogy sok
a rekord. A teljes közleményjegyzék lekérése erőforrásigényes feladat, így talán feleslegesen
nem fogják lekérni.
Gyorsítás: Kulcsszavak kezelése (#1719)
Jelentősen változott a kezelőfelület, a kulcsszavak szerkeszthetősége.
Munkásság nem jeleníthető meg, egyes felhasználóknál. (#1695)
A szerző munkássága nem volt megjeleníthető a belépés után sem, ha a teljeségi dátum nem
volt kitöltve, és nem volt üzenet. A munkásság megjelenítését egy nyilvánosan is meghívható
lista intézi, amit a szerző engedélyez, amikor beírja, hogy meddig teljes a közleményjegyzéke.
Az érvényességi dátum hiányára új üzenet figyelmeztet.
Jóváhagyás gyakori hibája (#1730)
A rekordok jóváhagyása sok esetben futott hibára. A működés javítva, a hiba jelentkezése
várhatóan ritkább lesz, vagy megszűnik.
A javítható szerzői lista lapján jóváhagyó gombok megszüntetése (#1718)
Korábban parancsgombokkal jóvá lehetett hagyni az összes forrásközleményt és az összes
idéző közleményt egy művelettel. A gombokat eltávolítottuk, mert működésük a
duplumellenőrzés miatt bonyolulttá vált és több panaszt is okozott. A jóváhagyandó közlemények
szűkített listában az egyedi közlemények könnyen jóváhagyhatók.

Automatikus szerzői hozzárendelés (#1666)
Befoglaló mű felvitelekor többen is jelezték, hogy automatikusan hozzárendelte a rendszer a
bevitelt végző szerzőt a könyv szerkesztő szerzői nevéhez, ami korábban nem fordult elő. Ez az
automatikus szerző hozzárendelés megszűnt.
Szerzői részesedés beállítás (#1660)
A szerzői részesedéseket a rendszer jelenleg nem használja, a szerzői neveket felvivő lapon
esetenként zavaró információként jelent meg. A részesedéseket mutató mezőt a továbbiakban
nem jelenítjük meg.
Sikertelen mentés  hibajelzés (#1654)
A javított és gyorsított import eljárás várhatóan megelőzi az ilyen hibajelzést.
Egyéb szerzőség Idézeteknél (#1641)
Idézeteknél a “Szerkesztő” mező ismét használható.
Automatikus idéző jelölés  et al kezelése (#145)
Ha a szerzői nevek listáján az et al bármilyen formában szerepel, akkor az idéző függetlensége
nem állapítható meg, a függetlenség megállapításához az összes szerzői nevet be kell vinni.
Ezért az idéző jelölés nem végezhető el, ha a program a szerzői nevek között felismeri az “et al”
bármilyen formáját. Amennyiben idézők szerkesztéskor a program a működése során “et al”al
találkozik egy már függőnek, vagy függetlennek jelölt rekord esetében, akkor egy hibaüzenet
megjelenítése mellett megakadályozza a mentés funkciót is egészen addig, amíg a rekordban
feloldásra nem kerül az “et al”, vagy az adott rekord meg nem kapja a “Nem megállapított”
minősítést.

Változások intézményi adminisztrátoroknak
Gyorsítás: 4,5ös admin szerző és részleg menüinek alapértelmezése (#1717)
A szerzők és a részlegek lapján a korábbi alapértelmezés 50 rekord/lap volt, ami sok esetben
feleslegesen lassította a rendszert, Az alapértelmezést 10 rekord/lapra állítottuk.
Lekérdezés gyorsítás intézményi lekereséseknél (#1665)
Egy intézmény összes részlegére szűkített lekérdezések igen gyakoriak és erőforrásigényesek.
Különösen sokáig futottak a két intézmény közös közleményeit kereső lekérdezések. Az
adatbázisszerkezet módosításával jelentős gyorsulást sikerült elérni néhány lekérdezésnél.
Duplumra szűkítés összetett keresőben (#1668)
Egy intézmény duplumjelölt közleményeinek lekérdezése hosszú futásidejű volt. Az adatbázis
módosításával jelentős gyorsulást sikerült elérni több duplumlekérdezésnél.

