Az MTMT felhasználói regisztrációjával kapcsolatos 4-es
adminisztrátori műveletek
Az MTMT 4-es admin felületének Főmenüjében a *Személyek* alatti *Regisztráció*
menüpontra kattintva megnyílik a regisztrálandó felhasználók névsora (1.-2. tábla).
1. tábla

2. tábla

Amennyiben a rendszer nem érzékel duplumot (mint ahogy a “Nincs találat” felirat jelzi a 3.
táblán), a név alatti “Regisztrál” gombra kattintva a regisztráció jóváhagyható.
3. tábla

Amennyiben korábban regisztrált felhasználóról van szó, a rendszer jelzi a duplumot még a
regisztrációs folyamat közben. Ez esetben a jobb oldali név mellett található ceruza ikonra
kattintva megjelenítem a korábbi regisztráció során rögzített adatokat is (lásd 4. tábla).

A két mező adatait összehasonlítom, és eltérés esetén a későbbi regisztráció (bal oldali)
adataival mezőnként frissítem a korábbi adatokat (jobb oldal), azaz átemelem a friss adatokat
a megfelelő mezőbe a mellette található *átvesz* gombbal. Ezt követően a duplum gombbal
jóváhagyom a frissített adatokat.
4. tábla

A legújabb verzióban már el sem jut a szerző a regisztráció ezen fázisába, mivel a
megfelelő adatok egyezése esetén, a rendszer már a regisztráció elején kiszűri a duplum
gyanús felhasználókat, figyelmezteti őket, valamint levélben kiküldi a már regisztrált
felhasználónevet és jelszót a rendszerben bejegyzett szerzői levelezési címre (5. tábla).

5. tábla

A következő lépés, hogy a Főmenüben a *Személyek* alatti *Szerző* menüpontba belépve
megkeresem a „regisztrált” szerzőt a listából és megjelenítem az űrlapját.
Ezzel több dolgot is ellenőrzök egy lépésben. Először is, hogy a regisztráció sikeres volt,
vagy valami hiba csúszott esetleg a folyamatba. Ha megtalálom a regisztrált szerzőt, még
pontosíthatom, beállíthatom szervezeti egységét. Második nagyon fontos dolog, hogy ebben
a lépésben még egyszer át tudom olvasni a szerző bevitt adatait és javítom, ha hibás lenne.
Hiába zajlott le technikailag hibátlanul a regisztráció, az nem jelenti azt hogy az adatok
hibátlanok (6.-7. tábla).

6. tábla

7. tábla

A regisztráció, mint esemény a belső levelezésben is megtalálható, a levél tartalmazza a
regisztrálni kívánó és az adminisztrátor intézményéhez tartozó felhasználó adatait (8. tábla).
A levélre kattintva megjelenik annak részletes tartalma és a regisztrálni kívánó felhasználó
részletes adatai (9. tábla).
Természetesen attól, hogy a levél elolvasott státuszt kap, attól még a regisztráció, mint olyan
nincs elvégezve, és és a levél elolvasásának műveletéről a szerző sem kap értesítést.
Érdemes ezért akár naponta többször is ellenőrizni a “Személyek” “Regisztráció” menü
pontját, mert esetleg a levelet már elolvastuk, a regisztrációs folyamatot azonban nem

hajtottuk végre.
8. tábla

9. tábla

