Tájékoztató az MTMT 6.0.6 verzióban életbe lépő változásokról
Szerzőknek
Külső teszt - SWORD feltöltés hiba (#2558)
A Külső teszten nem működött a REAL repozitóriumi SWORD-ös feltöltés, a Repozitórium gomb
megnyomása után a rendszer csak hibaüzenetet adott.
Repozitóriumi feltöltés gomb javítása (#2553)
A repozitóriumi feltöltés lehetőségének gombja a nem tudományos jellegű folyóiratcikkeknél is
megjelent. A javított működéssel, csak a tudományos jellegűeknél jelenik meg.
H-index az élesen és a külső teszten (#2350)
A H-index számítása a legtöbb szakterületi táblázatban “Disszertáció” és “Egyéb” típusúak nélkül
kerül megjelenítésre. Ennek ellenére a bizonyos táblázatokban a H-indexre klikkelve az idézetek
között a Disszertáció és Egyéb idézetek is megjelentek. A működés javítva.
Közlemény Url megadása, megjelenítése problémás (#2485)
Ha a közlemény url-t http:// vagy https:// nélkül vittük fel, akkor a megjelenítéskor a rendszer az url elé
tette a “https://vm.mtmt.hu/edit/” stringet, így a megjelenítés sikertelen volt. A teljes url megadása
esetén a megjelenítés jól működött. Mivel pl. a Firefox elrejti a http:// előtagot, így az url másolásbeilesztéses felvitele esetén sikertelen volt a megjelenítés. A javított modulban a rendszer nem
engedi
megadott
url
előtag
nélkül
menteni
a
tételt.
A korábban hibásan bekerült url-ek javítását az élesítést után fogja elvégezni az adatbázis gazda.
Google Scholar Saver-hez azonosítók tárolása (#2549)
Adminisztrátori kérésnek megfelelően az új verzióban a Google Scholar Saverből nyert fájlok
idézőimportálása során automatikusan felismeri a program a GS ID-t és el is helyezi az importfájlból
kinyert linket a megfelelő helyre.
RIS import kiegészítése a szerzői név-szerző hozzárendelés számára (#2482)
A Debreceni Egyetem (DE) adattárából az MTMT-be egy módosított RIS formátummal “szerzői név szerző” hozzárendeléssel együtt sikerült adatokat áthozni. A módosítás következtében bekerült a
debreceni RIS import formátumba egy “A!” tag. A debreceni RIS export megjelenése után az új import
formátum használható lesz, addig nem választható.
Az OTKA táblázat módosítása az OTKA kéréseinek megfelelően (#2501)
Az MTMT-ben szereplő OTKA-táblázat besorolásai az alábbi alkategóriákkal bővültek:
● a könyv kategóriában a 2 új besorolással: monográfia és tanulmánykötet
● az egyéb kategóriában: alkotás.
Az OTKA elektronikus rendszerében található közleménystatisztika táblázatban a következő
módosítások kerültek, melyek az MTMT-OTKA közötti importálási folyamatokat is érintik:
● eddig az MTMT egy kutató összes folyóiratcikkeinek számát adta át az EPR-nek, mely most
bővitésre került a SCI/WOS-ban megtalálható folyóiratcikkek számával
● továbbá az új verziótól a SCI/WOS-ban megtalálható folyóiratcikkek közül azoknak a száma is
megjelenítésre kerül, ahol a kutató első illetve utolsó szerzője a folyóiratcikknek
● a könyvek teljes számán belül egy további adattal is kiegészült a táblázat: a monográfiák, a
kritikai kiadások és a forráskiadások együttes számával.

Ezentúl az összesített és az elmúlt 10 évre vonatkozó impakt faktor helyett az utolsó 5 évre
összegzett impakt faktor jelenik meg az új pályázati fordulóban.
I. Osztály zenetudományi táblázata (#2349)
Elkészült a Zenetudományi Bizottság táblázata.
VIII. táblázat (#1775)
Elkészült a VIII. osztály táblázatának legújabb verziója. Javításra került a absztraktok kezelése.
PDF kinyerés a "Letölthető formátumok" alatt, xml közvetítéssel (#2478)
Egy szerző listáját a "B. Keresési lista"-val megjelenítve, majd a "Letölthető formátumok"-at választva
a megjelenő oldalon pedig az "Exportálás nyomtatható formátumban" gombot azon beül pedig a pdf
formátumot választva letöltéskor a fájlban az idézetek jelölése nem volt megfelelő. A listában
rendben függetlenként jelölt idézetek sorszáma elé “*”-ot, míg a függőként jelöltek sorszáma elé “?”-et
tett a rendszer. A működés javítva.

Adminisztrátoroknak
Import végi összefoglaló bővítése dokumentum azonosító adatokkal és linkkel az import
csomag keresésére (#2515)
Eddig az import befejezésekor az importált csomag megvizsgálásához és szerkesztéséhez több
lépésben lehetett csak eljutni. Az új verzióban az import végi összefoglalóba bekerül az első és az
utolsó importált rekord azonosítója, az összefoglaló végére pedig egy link kerül az import csomag
nevével, ami a csomag rekordjait lekeresi szerkesztésre, duplumkeresésre, egyéb művelethez,
mindezt új fülön, anélkül hogy az import összefoglaló lapja bezáródna
Intézmény azonosító az intézményi adminoknak (#2518)
Az intézményi adminok számára a külső link használathoz szükséges lehet a részlegek InstitutionIDjára. Az InstitutionID-t az exportálható táblázatban tüntetjük fel.
Külső link segítségével idéző megjelenítés finomítása (#2513)
Adminisztrátori kérés: külső linkes lekérdezésnél, adott idézők DocumentID-jának megadásakor a
rendszer ne csak az idézett tételeket mutassa meg, hanem alapértelmezetten az idézőket is. A
program ugyan megkereste az idézett dokumentumokat, de az idézőket már nem mutatta. Az
"Idézetek:" kapcsoló " Idézetek száma" állásban maradt. Ha ekkor kézzel átváltottuk a paramétert
"Részletes" -re, akkor a közlemények összes idézőjét megmutatta a program, nem csak a kívántakat.
A kérés az volt, hogy az oldalon az "Idézők:" paraméter már megnyitáskor is "Részletes" állásban
legyen, és az idézők között csak a megadott DocumentID-val rendelkezők jelenjenek meg. A másik
kérés, hogy a DocumentID-val lekért közleményeket a részletesen listázott idézőkkel mutassa a
program. Mind a két kérésnek ugyanaz a megoldása a külső linket ki kell egészíteni a “&cite_type=x”
paraméterrel, ahol x=1,2,3,4 (1=nincs, 2=szám, 3=rövid, 4=teljes). Részletesebb információkat a
portálon található “Honlapra beilleszthető URL-en keresztüli adatbázis-lekérdezés szerzők számára”
dokumentumokban találhatnak.
Munkalapon a cím mezőben a konferencia neve vagy folyóirat címe jelenik meg a dokumentum
címe helyett (#2523)
Az egyértelműség végett a munkalapon ezentúl a “Cím” helyett a "Cím, folyóirat/befoglaló mű
címe,..." felirat jelenik meg.

Besorolások "Teljes közlemény" jelölése (#2402)
Adminisztrátori kérés: az egyes típusokon belül a besorolások jelölhetőek legyenek, hogy a "Teljes
közlemény" definíciónak megfelelnek. A módosítás elkészült.
Összetett kereső / feldolgozás alatt Feldolgozottság (#2427)
Az Összetett keresőben a Feldolgozottság legördíthető mezőben a "feldolgozás alatt" opciót
választva és Év(ek): 2012-re szűkítve a találati halmazt, nem csak feldolgozás alatti státuszú
közlemények kerültek be a listába, hanem pl. "[Nyilvános, admin láttamozta: ..." státuszú közlemény
is. A működés javítva.
"Új statisztika létrehozása" gomb (#2414)
Adminisztrátori kérés: az "Új statisztika létrehozása" gomb a lap aljáról kerüljön a Kereső és a
"Megtekinthető statisztikák" közötti részre. A módosítás elkészült.
Statisztika oszlop szerkesztő / Hozzáadás (#2436)
Adminisztrátori kérés: “Statisztika oszlop szerkesztő-nél a Hozzáadásra klikkelve megjelenő
szerkesztőablakot szeretnénk strukturálni. Azt szeretnénk kérni, hogy négy „főtípusba” legyenek
sorolva a kiválasztható elemek, majd egy másik legördülő menüből lehessen kiválasztani a hozzájuk
tartozó altípusokat. Néhány már meglévő címke nevét is változtatnánk.” A módositások elkészültek.
Statisztika oszlop szerkesztő elhelyezése (#2437)
Az új verzióban a "Statisztika szerkesztő"oldal felső, szürke alapszínű része összecsukható felfelé oly
módon, hogy a "statisztika típusa:", a "statisztika megnevezése:", az "intézmény típus:" legördíthető
mezők,valamint az alsó “mentés”-t és egyéb gombokat tartalmazó rész összecsukva is látható,
használható maradt. E mellett helyezkedik el a "Statisztika oszlop szerkesztő" modul amennyiben a
képernyő szélessége ezt lehetővé teszi, keskeny ablaknál továbbra is alul helyezkedik el. Emellett
adminisztrátori kérés volt, hogy a "Statisztika oszlop szerkesztő"-ben új mező hozzáadásakor a
fókusz a létrejött mezőre essen, valamint alul legyen bizonyos határ a lap aljától, ez végül 50 pixeles
üres sáv lett.
Summa (#2444)
A programban a statisztikai oldalakon található összesítés (summa) funkció ezentúl csak abban az
esetben válaszható, ha az az adott oszlopra értelmezhető.
Többszintű rendezés (#2388)
“Igény van a többszintű rendezésre . Pl: PTE/Általános Orvostudományi Kar szerzői statisztikájában a
részleg szerinti rendezésen belül a szerzőket az idézettségük sorrendjében kell megjeleníteni.” Az új
statisztikai táblázatok ezt lehetővé teszik. Az első rendezési paraméter zöld hátteret, a másodlagos
paraméter kék hátteret kap, amikor az adott rendezési ikont kiválasztjuk. Amennyiben egy új oszlop
rendezési lehetőségére kattintunk akkor az válik elsődleges rendezési értékké, és így tovább.
Új oszloptartalmak az intézményi statisztikai táblákban (#2440, #2434, #2439, #2435)
● Teljes közlemények: a "Teljes közlemények" definíciójának megfelelő típusok/besorolások
egyben megadhatóak oszlop tartalomként. Valamint mivel a Teljes/Nem teljes közlemény
statisztika kérésnek csak a Tudományos jellegű közleményeknél van értelme, így a
Teljes/nem teljes közlemények statisztikai oszlopba csak a tudományos jellegű műveket
számolja a rendszer (CategoryID=1).
● Utolsó belépés: új oszlopban megjeleníthető a szerző utolsó belépésének dátuma
● Besorolások: a típusokon belül besorolások is választhatóak oszloptartalomnak. A Típus
kiválasztása nélkül besorolás nem választható.

●

Nyilvános: új oszlopelemként kiválasztható a szerző "Publikációs/ idézettségi adatok
érvényessége" mező tartalma. A mező az "Admin tájékoztató adatok" között választható ki.

Kijelöltek összesen (#2387, #2441)
Adminisztrátori kérés: “Legyen egy külön lehetőség a "Kijelöltek összesen" kiválasztására is a
statisztikai altáblákban. Például a jelleg, típus, szerzőség vagy akár év esetén.” A módosítás
elkészült. Az Oszlop összegzés választása esetén a "summa" gomb mellett megjelenik egy
jelölőnégyzet, ezt választva csak az összegző oszlop lesz látható a listán, a mögötte levő
szövegdobozba pedig a kívánt oszlopnév írandó.
Táblázatban publikáció számára klikkelés (#2460)
A statisztikai táblázatokban a publikációk számára klikkelve az volt tapasztalható, hogy ha az adott
publikációs adathoz tartozott hivatkozás, az a számra klikkeléskor megjelenő találati oldalon még sem
volt listázható. "Az alábbi lista adatai"-ra klikkelve számszerűleg sem volt látható, illetve az "Idézetek:"
legördíthető mező részletesre állítása esetén sem jelent meg. A működés javítva.

