Tájékoztató az MTMT 6.0 verzióban életbe lépő változásokról
Áttekintés
A felhasználók (szerzők, adminisztrátorok) számára fontos új elemek jelentek meg a 6.0s
verzióban:
1. A docx és pdf formátumban történő nyomtatást bonyolító eljárás a program belső eljárásai
közé került, helyettük egy “egy gombos”, egy lépéses eljárás kerül bevezetésre,
használatba vétele pár nap múlva lesz lehetséges.
2. Beépítésre került a a rendszerbe a repozitóriumi feltöltést lehetővé tevő eljárás, valamint a
hozzá tartozó parancsgomb.
3. Megváltozik egyes rekord állapotok megnevezése, az eddigi egy helyett három különböző
fokozat áll az adminisztrátorok rendelkezésére a rekordok ellenőrzésére, érvényesítésére
(validálására) vagy hitelesítésére.
Az MTMT informatikai rendszere számára is két fontos új elemet vezetünk be:
1. Az azonosítók kezelésének új technikája kerül bevezetésre, a BMEPAban már használt
eljárás elvének átvételével. Az új technika könnyen bővíthetővé teszi a rendszeresített
azonosítók körét, a változások nyomon követését.
A felhasználók számára ez az adatok kézi bevitelének űrlapján jelent változást, átrendezést
és a lehetőségek bővülését.
A változás mellékhatása, hogy a programon több helyen kellett módosítást végezni, ami
potenciális hibaforrás, a verzió bevezetése utáni néhány napban elképzelhető váratlan hibák
jelentkezése.
2. Átalakult, és bővült az MTMT lekérdezésnek az egyéni és/vagy intézményi honlapra
beépítési lehetősége:
a. A szerző munkásságának megjelenítését végző “link” paraméterei bővültek,
személyre lehet szabni az eljárást, be lehet állítani úgy, hogy alapértelemzésként az
összes közleményt mutassa be vagy egyes közleménytípusokat mint a könyveket
vagy a konferenciaközleményeket külön linkek mutassák be.
b. Az intézményi lekérdezés lehetősége is elkészült, itt is megadható egy kisebb
intézmény, részleg közleményeinek pontosabb szűrése, a részleg honlapján
kattintható link formájában beágyazható.
c. A külső adatfeldolgozás számára megvalósult a nyilvános rekordok xml
formátumban történő külső lekérdezése, az adatvédelmi szabályoknak megfelelő,
belépés nélküli adatexport lehetősége.

Változások mindenkinek
XML alapú “egygombos” nyomtatási eljárás (#1894) , használatba vétele pár nap
múlva lesz lehetséges.
A keresést követően megjelenő találati lapon, a letölthető formátumok között találhatóak a
“Nyomtatás DOCX formátumban” és a “Nyomtatás PDF formátumban” gombok. Ezek
kiváltják az eddigiekben nehézkesen használható és több lépésből álló nyomtatási

eljárásokat.
Repozitóriumi feltöltés (#1791)
A belépett szerző számára a “Javítható szerzői lista” tételei mellett megjelenik a
Repozitórium parancsgomb, amire kattintva indítható a közlemény anyagának feltöltése. Az
eljárás a használandó repozitórium kiválasztásával indul. A feltölthető file típusokra általában
van megkötés, az első a REAL reporzitórium a listán, ahová pdf formátumú fileból
maximum 5 db tölthető fel egy közleményrekordhoz.
Új rekord állapotok, validálás, hitelesítés
A Bibliográfiai Szakbizottság 2012ben meghatározta a rekordok ellenőrzésének elveit,
melyek bevezetésére most kerül sor. A szerző számára változást jelent a mentő
parancsgomb feliratának változása. A rekordok állapotait a szerzők is látják, de az
ellenőrzés az adminisztrátorok hatásköre és feladata. Az Admin számára a WOS, Scopus
vagy más adatbázis rekordjaival szemben ellenőrzés a rekord Érvényesítését (validálását)
teszi lehetővé és a Hitelesítés a valós közlemény, full texttel való összehasonlításban
hitelesnek mondott közlemény megjelenését teszi lehetővé
Azonosítók hozzáadása
A személyi azonosítók (ResearcherID, ScopusID, Google ScholarID, később majd az
ORCID) értékének megadására a szerző belépésekor az adatlapon a jobb felső sarokban
lehet az azonosítókat megadni. A bibliográfiai rekordokhoz rendelhető azonosítók
megadására több módszer használható. A kézi adatbevitel és javítás űrlapján a “Javítható
szerzői lista” olyan rekordjainál, ahol a szerző az adatgazda, a szerkesztésre megnyitott
adatlapon jobb oldalt alul lehet megnyitni az azonosítók megadásának lapját. Különleges
azonosító a Szponzor azonosítójának megadása, amit az adatlapon alul található linkkel lehet
megnyitni. Jelenleg az OTKA, NKTH, NFÜ szerepel a lehetséges szponzorok között.
Szerzői felületen folyóirat keresés (#1207)
A Szerzői adatbeviteli felületen a folyóiratcikkek beírásakor, ezentúl a folyóirat nevének
keresésén kívül, a megadott adatok alapján:
● párhuzamos név mezőben is,
● és az eISSN mezőben is keres a program, az ISSN mellett.
Automatikus levél rekord zárolásakor, és egy évvel a zárolás után (#1418)
A zárolással kapcsolatos automatikus levelek közül kettő most kerül be a rendszerbe:
Levél:
● zároláskor
● zárolás lejárata előtt (1 éve zárolt rekordok esetében).
Az új verzióban ezek megjelennek és aktiválásra kerültek. A közlemény zárolásakor a
következő személyek értesítése történik meg: a rekord adatgazdája, a zároló admin (ha nem
ő, hanem egy központi admin végezte el a műveletet) és a rekordhoz hozzárendelt szerzők.
A zárolás oka lehet: MTA Doktori címre pályázás, MTA tagjelölés, vagy szabad szavas
mezőben közölt ok. A közleményzárolás dátuma után 1 évvel a még zárolt közlemény
adatgazdája, a zároló admin és a központi adminisztrátorok közül kijelölt személyek
értesítendők.

További szerzőségek (lenyitható lista) fogalmaihoz buborékszöveg (#1802)
A 6.0ás verzióban a felviteli oldalakon minden egyes további szerzőséghez egy
buborékszöveg kerül aktiválásra, mely az adott szerzőség magyarázatát tartalmazza. Ilyen
szerzőségek például a fordító, forráskiadás készítője, kritikai kiadás készítője, gyűjtötte stb..
A megoldás hasonlatos a jellegeknél és besorolásoknál találhatóhoz, tehát az egérrel a
megjelenő kérdőjeles ikon fölé állva egy súgó bejegyzés tartalma jelenik meg, mely az adott
fogalmat tárolja.

Változások adminisztrátoroknak
A DBID mezők (adatbázis-kapcsolatok) feltöltése, kezelése, megjelentetése,
hitelesítés kezelése (#1494, #1495, #1593)
Az új verziótól a közlemények és idéző közlemények adatbáziskapcsolat lehetőségei
bővültek. Az ehhez szükséges adatbázistáblákat az MTMT a Budapesti Műszaki
Egyetemtől vette át. Az azonosítókat a szerzők és adminisztrátorok egyaránt beírhatják, az
azonosítókkal történő validálást és hitelesítést viszont csak az adminisztrátorok végezhetik.
Referencia adatbázisokkal csak érvényesítés (validálás) végezhető és a hitelesítéshez csak
meghatározott források használhatóak. Erről bővebben majd egy különálló tájékoztatóban
olvashatnak.
XML/HTML lekérés url-en keresztül jogosultsággal (#1884)
A www/index.phpn (korábban search/docres.php) keresztüli XML/HTML lekéréshez
hasonló funkció került bevezetésre, melyet felhasználói név/jelszó párossal lehet
igénybevenni. Ezzel lehetőség nyílik nem nyilvános rekordok lekérésére jogosultságok
alapján. Ezzel párhuzamosan egy új paraméter került bevezetésre a feldogozottság (új,
jóváhagyott, import, stb.) szűréséhez. Ezen kívül az azonosítók (ScopusID, stb.) átadása az
új id kezeléshez igazodott. Az azonosítókat a régi formában továbbra is elfogadja a
program. Erről bővebben majd egy különálló tájékoztatóban olvashatnak.
Szerző azonosítók áthelyezése külön táblába (#1942)
A közleményekhez hasonlóan a szerző táblában lévő azonosítókat is egy könnyebben
bővíthető megoldással kezeljük, a hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében.

