Tájékoztató az MTMT 6.0.8-as verzióban életbe lépő változásokról
Változások szerzők számára
Az XML export és a rajta alapuló nyomtatás nem használható
A szerzői felület keresés utáni B. keresési lapján nem hozzáférhető az xml export és az “Exportálás
nyomtatható formátumba (n)” gomb. Ezek javítása és visszahelyezése rövid idő múlva várható.
Szerző felületén 4es pontban megnyíló ablakra tájékoztató (#2698)
A szerzői felület "4. Saját felvitelű közlemények magamhoz rendelése" pontjában a lap felső szélén egy új
tájékoztató szöveg látható.
Szerző felületén szerzői nevek beírásához tájékoztató (#2697)
A szerzői nevek beírásánál a felugró ablak felső részén új tájékoztató szöveg látható.
Disszertáció típusú idézetben a terjedelem mező hiánya (#2332)
Szerzők jelezték, hogy a Disszertáció típusú idézetnél a beviteli felületen a Terjedelem mező nem látható,
helyette a Fokozata mező látható, ami egyébként a besorolásban is kiválasztható. A működés javítva.
IV. Táblázat (#1776)
A IV. osztály táblázatának módosítása az osztály igényeinek megfelelően megtörtént.
A html lista szerkesztési eljárása Word 2007ben (#2609)
A leírást és a hozzá tartozó sablonokat a Dokumentumok között tesszük közzé a verzió váltás után 23
napon belül. A “Letöltés nyomtatóbarát html formában” linkkel letöltött állomány jól szerkeszthető lesz a leírás
szerint előkészített Word 2007ben. Az eljárás valószínűleg működik a Word 2010es változatában.
A szerzői adatlapon az "MTA Osztály" ne legyen látható (#2737)
Az MTA Osztályhoz “tartozás” egy régi, KPAs információ volt, ami túlélt a rendszerben. A zavaró információt
eltávolítottuk az MTMTből.
Publikációs és idézettségi adatok érvényessége dátum beállítási hiba (#2714)
A rendszerben egyes szerzők publikációs és idezettségi adatai jövőbeli értékeket mutattak. A hibás adatokat
javítottuk.
Nyilvános kereső  idéző keresési hiba (#2713)
Adminisztrátori bejegyzés: “A publikus felületen ha olyan szűrést végzek, hogy " WoS vagy Scopus idézők" ,
akkor kékhalálra fut a program. Különkülön keresve rendben működik. Kérem sürgős javítását.” A javítás
megtörtént.
Az "FN" tag WOS importnál a megjegyzésbe kerül, noha eldobásra van beállítva (#2643)
Adminisztrátori bejegyzés: “A mostani progam verzió óta a WoS importnál (mind a forrás, mind az idézettség
esetén) bekerül az első rekord "Megjegyzés" mezőjébe az FN TAGgel jelölt sor.” A működés javítva. Az
egyes UTF8as fájlok elején újabban megjelent “láthatatlan karakter” okozta a problémát.
Adatbevitel az Egyéb konferenciaközlemény típusba (#2594)
Adminisztrátori bejegyzés: “Szeretnék javasolni egy mentéskor megjelenő figyelmeztetést a programban arra
az esetre, ha Egyéb konferenciakötet, illetve Egyéb konferenciaközlemény típusoknál ISBN számot rögzít az
adatfelvivő. Új figyelmeztetés került az adatbevitelhez és az Egyéb konferenciakötethez ISBNt nem lehet
felvinni. Ha van ISBNje a kötetnek, akkor az Könyv/Konferenciakötet típust/besorolást kell használni.

Sokszerzős és csoportos szerzőségű cikkek besorolásának módosítása szerzőszámolás alapján.
(#1859)
A folyóiratcikkek között azoknak a cikkeknek a besorolását átállítottuk sokszerzősre, ahol a szerzői nevek
számlálása >=30 értéket mutatott, és még nem voltak sokszerzősek.
Forrásközleményeket töröltünk, azoknál a rekordnál, amelyek nemnyilvánosak voltak, nincs
idézőjük és az utolsó művelet több mint 2 éve történt (#2539)
Az adatbázis tisztításának részeként az "elhagyott", azaz régóta érintetlen és nemnyilvános rekordok
eltávolítása megtörtént. A teljes tisztítás több lépésben történik. Első lépésben a több mint két éve elhagyott,
nem nyilvános rekordok logikai törlése történt meg.

Változások intézményi adminisztrátorok számára
Külső azonosítók BCE és REALPhDhoz (#2773)
A BCE Doktori disszertációk archívumába és a REALPhD repozitóriumba feltöltött művekhez az azonosítók
bevitele mostantól kezdve lehetséges..
Befoglaló mű összevonás felület hiba (#2720)
“A befoglaló kötetek összevonására szolgáló felületen, a Fejezetek, idézetek .... funkciógomb áthelyezését
kérjük, hogy a korábbi verziókban megismert módon, a kötet adatai alatt jelenjen meg. Így könnyebben
kezelhető volt a felület.” A funkciógomb áthelyezése megtörtént.
Folyóirat táblában "Nincs kötet" beállítás (#2719)
A folyóirattáblában az adott folyóiratnál beállított "Nincs kötet" jelölés ellenére a mentett folyóiratcikknél
"Hiányzó adatok" felirat jelent meg. Mentéskor nem volt jelzés, csak a mentést követő állapotban. A működés
javítva.
Autopszia  Külső azonosító kezelése (#2716)
Az autopsziával történő hitelesítés kapcsán duplumkezelési probléma keletkezett. A külső azonosító
mezőben Autopszia esetén különböző kifejezéseket használnak a felhasználók (pl. a, au, autopszia stb.).
Azoknál a rekordoknál ahol a mezőbe kerülő kifejezés azonos volt, a rendszer automatikusan duplumot
jelzett, illetve jelölt. A 6.0.8as verziótól a duplumkezelő modul figyelmen kívül hagyja az autopszia külső
azonosítót.
Összegzési lehetőségek bővítése (#2746)
Eddig csak típus/besorolásonként lehetett a statisztikai táblázatokban összegezni. A fejlesztés
eredményeként összetettebb összegzés is lehetségessé vált, például a különböző típusokban található
konferenciaközlemények is lehet összegezni egyetlen számban.
"Teljes dokumentum" külső azonosító idézeteknél (#2743)
“Teljes dokumentum” külső URLek esetében kötelező elem a “http://”, illetve a “https://” a hivatkozásban,
ezek nélkül az URL a rendszer számára nem teljes. Amennyiben a felhasználó mégsem adja ezt meg, úgy a
rendszer a beirt hivatkozást relatív hivatkozásként értelmezte és kiegészítette azt az MTMT saját
“https://vm.mtmt.hu/szerkeszto/” hivatkozás darabkájával. Ez hibás URLeket eredményezett. A rendszerben
már korábbról található hibás URLeket javítottuk.
Index.phpn keresztüli link hívás  formázási kérés (#2735)
Adminisztrátori kérés: a külső linkes hivatkozásokban index.phpn keresztüli lekérdezés esetében is lehessen
használni az absztrakt, orderby, orderbys, comment, type és lang paramétereket. A működés módosítva, a
paraméterek bekerültek az index.phpn keresztüli lekérdezési lehetőségekbe is. A kibővített paraméterezésről
részletesebben az MTMT portálon található útmutató dokumentumokban olvashatnak.

Hitelesítés hibára fut (#2753)
Az éles felületen egyes rekordok esetében a Hitelesítés gomb megnyomását követően a rendszer hitelesítés
helyett egy hibaüzenetet küldött. Olyan esetekben fordult ez elő, ahol zárolt rekordot próbáltak meg
hitelesíteni. A működés módosítva, zárolt rekord is hitelesíthető.
Az intézményi 4es admin felületéről, az exportban felesleges az MTA Osztály adat, és mindig a
teljes szerzői lista exportálódik (#2752)
Az új verzióban a következő módosítások szerint működik az export:
1. Ha egy részleg rekordját megnyitjuk és a “Szerzők a részlegben” vagy a "Szerzők az alárendelt
részlegekben is" linket megnyitjuk, akkor az export a linknek megfelelő szerzői intézményi listát
generálja.
2. A szerző adatok exportjából kihagyásra kerülnek az MTA Osztályok, mint intézmények.
3. Egy szerző összes intézményi/részleg hozzárendelése exportálásra kerül, egy cellában, soronként
egy részleggel. Az admin figyeljen arra, hogy a letöltött állományban az intézmény/részleg oszlop
celláit kellően szélesre és magasra állítsák, hogy a tartalom látható legyen. A soremelések miatt a
cellában lévő több soros szöveget néha az Excel “elrejti”, láthatósága korlátozott.
Admin láttamozás  bevitel időpontja dátum hiba (#2721)
Egyes rekordok keletkezési és láttamozási dátumai ellentmondásban voltak, a láttamozási dátum korábbi volt
a rekord keletkezésénél. Az adatok javítva.
SWORD 6.0.7 éles rendszer hibák (#2712)
Az éles rendszerben több SWORDel kapcsolatos hiba volt található. Például zárolt rekordok esetében is
működött a feltöltés. A feltöltésre kiválasztott PDF fájl “0b” megjelöléssel került be a rendszerbe és letölteni
sem lehetett. Nem PDF fájl feltöltésekor, illetve nem PDF fájlra mutató hivatkozás feltöltésekor is ideiglenesen
eltárolásra kerültek az adott fájlok. Az egyes modulok és funkciók javításra kerültek.
Befoglalók láthatatlanok az intézményi admin számára, akkor is ha intézményi az adatgazda (#2683)
Olyan rekordnál fordul elő, amelyek adatgazdája intézeti, de a rekord nincs az intézményhez rendelve.
Ha a keresésnél nem az alapértelmezett intézményi megnevezést állítjuk be a legördülő menüben, hanem
azt üresre állítjuk, akkor a befoglaló megtalálható a keresőben, aminek az az elvi alapja, hogy az adatgazda
intézeti, de a rekord nincs az intézethez rendelve. Ez a helyzet a fentebb leírt kereső beállítással kezelhető.

