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Duplum rekordok létrehozása az MTMT adatbázisában nem megengedett.
Ennek érvényesítése az augusztusban bevezetett 5.17-es programverziótól kezdődik. A duplumok
elkerülésére az MTMT a jóváhagyás (rekord nyilvánossá tétele) műveletet fogja használni a
v.5.17-es verziótól kezdve. A felhasználó nem tud olyan duplum rekordot nyilvánosságra hozni,
amelynek lenne nyilvános párja.
A program két alapvető technikai okból nem engedi a jóváhagyást:
1. A rekord duplum (a program algoritmusa szerint).
2. A rekord fontos, kötelezően kitöltendő mezőben hiányos, ezért addig nem hagyható jóvá,
amíg fontos hiányt nem pótoltak.
A program tévedhet a duplum megállapításában, és ha valóban téved, akkor a központi
adminisztrátorok könnyen megoldják a helyzetet: vagy ők jóváhagyják a rekordot, vagy jelzik,
hogyan lehet megoldani a jóváhagyást.
Duplum két kategóriában kerül megállapításra:
1. A rekordban tárolt azonosítók között van legalább egy ami azonos két rekordban, pl a WOS
azonosítók azonosak.
Az azonosítók egyenlőségét a két rekord összehasonlításával meg lehet állapítani (az “-><-”
ikonra kattintva, és az azonosítók részt átvizsgálva).
2. A vizsgált rekordok kulcsmezőinek tartalma azonos.
Ez félrevezető lehet (jelenleg) néhány ismert esetben: szócikkek és absztraktok a
leggyakoribb esetek, itt a szoftver javítása várható, hogy kevesebb legyen az ál-pozitív
duplum jelzés.
Hiányos rekord (fontos mezők hiánya) a duplum vizsgáló szoftver számára akkor fordul elő,
amikor a számára fontos mezőkben nincs adat. A fontos mezők listája közleménytípusonként
változik.
A hiányos rekord kérdése megoldható a fontos adat beírásával. A beírást követően a program újra
elvégzi a duplum vizsgálatot, és ha az negatív, akkor a rekord jóváhagyható.
Duplum jelzés esetében a dokumentumot leíró egyetlen rekord maradhat az MTMT
rendszerében. A duplumok megoldását a saját bevitelű rekordok esetében a szerző legtöbbször
elvégezheti, csak akkor kell segítséget kérnie, ha a rekordjaihoz más intézményből való
társszerzők is hozzá vannak rendelve. Ha a többes duplum rekordjainak adatkezelői, tulajdonosai
különbözőek, akkor szükség lehet az intézményi adminisztrátor segítségére, akinek az intézmény
minden rekordjához van jogosultsága, és akinek jártassága is nagyobb az adatkezelésben.
A nehezen megoldható esetekben az MTMT központi adminisztrációja rendelkezik olyan
jogosultsággal, amivel minden eset megoldható és a rekord jóváhagyható. Ez a központi
jogosultság nem használható olyan esetekben, amikor elvárható hogy a hiányosságot a szerző
vagy az intézményi adminisztrátor maga szüntesse meg.

