Tájékoztató az MTMT 6.0.9-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások szerzők és adminisztrátorok számára
Nyomtatási letöltési lehetőség intézményi admin felületen (#2871), Letöltési gombok átszabása és
áthelyezése a "Letölthető formátumok" oldalon
A “Letölthető formátumok” oldalon ismét elérhető az “Exportálás nyomtatható formátumokba” gomb, melynek
segítségével DOC, HTML, PDF és RTF formátumokba lehet menteni a lekeresett listát. A funkció
újraaktiválása mellett a letöltési gombok megjelenése és pozíciója is átszabásra kerültek a használhatóság
növelésének érdekében.
A keresési lista Word 2010ben szerkesztési eljárása (#2609)
A “Letölthető formátumok” oldalon a “Letöltés nyomtatóbarát HTML formátumban” lehetőséget választva majd
a megjelenő HTML oldalt elmentve és szövegszerkesztő programba beolvasva egy szerkeszthető és
sablonozható szöveges állományt kapunk. E dokumentum sablonozásának segítésére létrehoztunk két (még
béta állapotban lévő) sablont. Egyet a Word 2007 és újabb verzióinak, egyet pedig a LibreOffice 4 és újabb
verzióinak. A sablonozás menetéhez készültek útmutatók mind a két programhoz, melyeket a sablonokkal
együtt megtalálhatnak a Portál MTMT Dokumentumok menüpontjának “Útmutatók” és “Sablonok” szekcióiban.
Külső azonosító ne legyen felvihető kétszer ugyanazon közleményhez, figyelmeztessen, ha
azonosító duplumot észlel (#2777)
A rendszer eddig nem figyelte a felvett külső azonosítókat duplum szempontból. Az új verzióban már a külső
azonosítókra is él duplumszűrés.
Nyelvtudományi Táblázat (I. osztály) (#2815, #2774)
A táblázatban voltak számolási és összegzési hibák, melyek hibás végeredményeket generáltak. Emellett
nem jelentek meg benne a lektorált, de ERIH besorolással nem rendelkező folyóiratok sem. Javítva.
RIS hibafileban // t nem ismeri fel a program (#2784)
A "// " vel kezdődő hibafile sorokat az import nem ismerte fel, noha a "//" tag eldobásra volt beállítva. A
program működése módosítva, hogy a “//” tag eldobásra kerüljön. Az importálásnál keletkező hibafile a
mezőazonosítók javítását visszajelző központi levél után importálható, nem kell szerkeszteni importálás előtt.
Sokszerzős és csoportos szerzőségű cikkek besorolásának módosítása szerzőszámolás alapján
(volt1859) (#2810).
A folyóiratcikkek között azoknak a cikkeknek a besorolását átállítottuk sokszerzősre, ahol a szerzői nevek
számlálása >=30 értéket mutatott, és még nem voltak sokszerzősek. Itt a pontosan 30 szerzős cikkeket
operátori hiba miatt korábban sokszerzősre állítottuk, most ezt a hibát korrigáltuk úgy, hogy ezeket a
közleményeket szakcikk besorolásúra állítottuk.
Adatbevitel az Egyéb konferenciaközlemény típusba (#2594)
Egy korábbi kérés miatt az Egyéb konferenciakötet és Egyéb konferenciaközlemény típusokból kikerül az
ISBN beírási lehetőség. A beírás hiánya azonban megakadályozza, hogy automatikus konvertálás
történhessen az ISBNnel rendelkező fent felsorolt típusokból a Köny vagy Könyvrészlet típusokba. A beírási
lehetőséget visszaállítottuk.
OTKA táblázat hiba (#2819)
A Könyv és Könyvfejezet típusoknál a Forráskiadás és Kritikai kiadás besorolású közleményeket számolja az
OTKA táblázat, de eddig csak abban az esetben tette ezt meg, ha Szerzőként volt benne a pályázó. Az új

verziótól a További szerzőségekben megadott "Forráskiadás készítője" vagy "Kritikai kiadás készítője"
szerzőségekkel is számol a táblázat.
Hiányzó adatú közlemények (#2703)
Importtal, vagy manuálisan bevitt, de szerzői hozzárendelés hiányosságú tételekhez a szerzői
hozzárendeléseket utólag elvégezve sem tűntek el a “Hiányzó adatok” jelölések. A hiba javítva.

Változások intézményi adminisztrátorok számára
4es admin folyóirat törzsadat kezelési hiba (#2148, #1133)
Intézményi admin felületen (törzsadatkezelői jogosultsággal), a folyóiratok törzsadatainak kezelésekor,
amennyiben a folyóirat nem rendelkezik ISSN számmal, a folyóirat címadataira keresve nincs találat. Ez hiba,
mivel számukra csak az ISSN számmal rendelkező folyóiratok adatai kereshetők, ami nem a teljes listát
jelenti. A hiba javítva, az ISSN nélküli folyóiratok is listázhatóak a folyóirattáblában.
XML Nyomtatott rekordokból hiányzik a cikkszám és a terjedelem (#2384)
XML attribútum hibák miatt exportálást követően a cikkszám és terjedelem mezők nem kerültek bele az
exportált állományokba. A működés javítva.
Folyóirat táblázatban javítások, új elemek
A folyóirat táblázatban új beállítási lehetőségek jöttek létre, melyek a későbbiekben a szakterületi
táblázatokban, statisztikákban és a folyóirat keresőben hasznosulnak.
A létrejött elemek:
● Folyóirat tudományosság és lektoráltság beállításának módosítása (#1656)
● Párhuzamos név megjelenítésének és pozíciójának módosítása (#1657)
● Lektoráltsági idő beállítások kezelése (#1797)
● Csak elektronikus folyóiratok megjelenítése jelölőnégyzet (#2613)
● Nyelv legördíthető mező (#2614)
● Ellenőrzött jelölés átalakulása (#2621)
● Predator folyóirat jelölőnégyzet (#2811)
Statisztikai táblázatokat érintő változások
A Statisztikai elemek közé új elemek kerültek, illetve a korábban bekerülteknél javítások történtek.
A változások:
● Publikációs adatok → Lektoráltság legördíthető mező (#2619)
● Statisztikai táblázat adatainak kattinthatósága (#2787)
● Kattintható lista hibájának, nem valós adattartalmú listák megjelenítésének javítása (#2745)
● Összegzési lehetőségek teljessé tétele (#2786)
● Szerzőségi adatok kezelésének bővítése (#2790)

