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NETWORKSHOP 2014.

2014-ben várható nagyobb változások
Historikus intézménykezelő
A 6.1-es verzióval kerül bevezetésre a Historikus intézménykezelő modul, melyben egy intézménynek
vagy annak részlegeinek névváltozásait, megszűnéseit, szétválásait vagy összeolvadásait lehet
leképezni hierarchikus (szerkezeti) és historikus (történeti) szinteken. A Historikus intézménykezelő
első bevezetésekor csak a központi adminisztrátorok számára lesz elérhető.
A bevezetést megelőzően hamarosan kiküldünk az intézményvezetők és 4-es jogosultságú kollégák
részére egy levelet, melyben kérjük, hogy hozzanak döntést arról, hogy meddig kívánja időben
visszafelé az MTMT-ben megjeleníteni az intézmény a történetiségét. A modulban a visszaérkező, az
intézmény részlegeit és azok keletkezési/megszűnési idejét tartalmazó adatok alapján fogjuk
központi szinten felépíteni a struktúrákat.
A Historikus intézménykezelő modul a tavalyi NetWorkShop nyomtatványához képest változott,
próbáltuk az összetett, bonyolult felületen azoknak a lehetőségeknek az egyszerűsítését, melyek a
használatban napi szinten előfordulnak majd.

Szerzői modul
A Historikus intézménykezelő modullal egy időben, a 6.1-es verzióval kerül bevezetésre az új Szerzői
modul. Ez a modul első körben szintén csak a központi adminisztrátorok számára lesz elérhető. Az
eddigi 3 hely helyett egy modulban lesz lehetőségünk a központi, intézményi és szerzői adatok
kezelésére.
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Speciális lekérdezések
Az URL készítő segédprogram - a „Speciális lekérdezések” menüpont alatt - segít a felhasználónak a
külső lekérdező URL-ek összeállításában. A jelenlegi
„Honlapra beilleszthető URL-en keresztüli adatbázis-lekérdezések”-nél az útmutatók alapján, a
táblázatos formából összeszedve az információkat állítható össze egy link, ezzel szemben az új
lehetőség egy grafikus felületen teszi lehetővé a kívánt opciók kiválasztásával a link elkészítését.
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Nyilvános Folyóirat kereső modul
Hamarosan nyilvánosan elérhető lesz az a folyóirat kereső modul, mely az MTMT-ben megtalálható
folyóiratokban ad lehetőséget a keresésre. A keresés több szempont alapján történhet, pl. név, ISSN,
eISSN, jelleg (tudományos, közérdekű, ismeretterjesztő), lektoráltság, Open Access, predátor, IF,
MTA besorolások, ERIH besorolás, nyelv, stb. A találati lapon a kiválasztott folyóirat főbb adatai
megtekinthetőek lesznek majd, illetve azt is megmutatja, hogy az adatbázisban hány db közlemény
kapcsolódik hozzá. A kiválasztott folyóirattal kapcsolatban a felhasználóknak bejelentési lehetőségük
is lesz Open Acces vagy Predátor státusszal, vagy egyéb szempont alapján.

4

2013-as NETWORSHOP óta nagyobb változások
Statisztika készítő modul
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2013. szeptemberében tettük elérhetővé az intézményi 4-es jogosultságú kollégák számára az új,
statisztika készítő modult. Akkor a modul kezeléséhez egy „béta” verziójú kezelési útmutató került
kiküldésre körlevélben. A modul még a legutóbbi 6.0.11-es verziófrissítés folyamán is változott, így a
tavaly őszi lehetőségek többszöröse áll rendelkezésre jelenleg. A modul várhatóan a következő
időszakban kevésbé fog már változni, így elkezdjük a kezelési útmutató elkészítését, közzé tételét. Az
alábbiakban néhány jellemzőjét olvashatják:
A lekérdezni kívánt statisztikai adatok körét, részletezettségét, sorrendjét a felhasználónak van
lehetősége a számára megfelelő formába szerkeszteni egy szerkesztő felületen keresztül.
Léteznek előre létrehozott statisztikai nézetek, melyeket a központi adminisztráció készített az eddig
használt statisztikák alapján. Ezek a nézetek az összes 4-es adminisztrátor számára láthatóak.
Ezen előre ledefiniált statisztikákon is lehetősége van a 4-es adminisztrátoroknak módosítani,
azonban a módosításokkal nem írhatja felül a központilag létrehozott nézetet, a módosított
táblázatot elmentheti újként.
Az intézményi adminisztrátor csak a saját intézményének teljes hierarchiájára és a hozzá tartozó
szerzőkre vonatkozó statisztikákhoz férhet hozzá. A központi adminisztrátor minden intézet és
minden szerző statisztikai nézetét láthatja, szerkesztheti.

A statisztika típusai
A statisztikákban két megközelítési szemszögből történő lekérdezésre van lehetőség:
I. A szerzőkre vonatkozó statisztikai adatok (intézményhez rendelt szerzők adatai)
II. Az intézményre vonatkozó statisztikai adatok (intézményhez rendelt közlemények adatai)
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A típus kiválasztását követően csak azok a beállítási elemek aktívak/láthatóak, melyek az adott
típusnál értelmezhetőek.

Statisztika létrehozása
A „Statisztika oszlop szerkesztő” alatt található (+) ikonra klikkelve lehet megkezdeni az új statisztika
összeállítását.
(+) ikon segítségével lehet új oszlopot hozzáadni. Azonban figyelni kell, hogy a hierarchia megfelelő
helyére adódjon hozzá az új oszlop. Ha egy hierarchiával lejjebb klikkel a (+) ikonra, akkor azt a
program lebontásként, alábontásként értelmezi.
(X) ikonnal törölhető az adott oszlop illetve az alá tartozó hierarchia is
(-) ikon segítségével módosítható az oszlop sorrend drag and drop technika segítségével.
Ha az oszlop szerkesztőben értelmetlen, értelmezhetetlen felépítés van megadva, akkor elmentéskor
az értelmetlen részt a program törli.

Repozitóriumi feltöltés
Repozitóriumi feltöltésre első körben a folyóirat típusú közleményeknél volt lehetőség, majd a könyv,
könyvrészlet és egyéb konferenciaközlemény típusokkal bővült a feltöltési lehetőség. Az utolsó
verzióváltással pedig meghatározott repozitóriumok (Semmelweis Egyetem, SZTAKI) esetében a PhD
besorolású disszertáció típusban lévő közlemények teljes szövegei is feltölthetőek.
Útmutató (A feltöltéshez tartozó konkrét segítség megtalálható a feltöltésre szolgáló ablak
fejlécében):
https://www.mtmt.hu/system/files/sword_utmutato.pdf
Minősített repozitóriumok listája:
https://www.mtmt.hu/system/files/repminpro_forras_lista.pdf
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Új rekord állapotok
Új rekord állapotok kerültek a rendszerbe: érvényesítés és hitelesítés.
Érvényesítés: a meta adatok egyezősége valamely külső azonosítón található információkkal.
Hitelesítés: a meta adatok egyezősége kézbevétel vagy DOI alapján megállapítva.
Útmutató:
https://www.mtmt.hu/system/files/rekordok_allapota_ervenyesites_hitelesites_0.pdf

Nyomtatási lehetőségek
Az MTMT Kereső találati oldalán található „Letölthető formátumok” lehetőség alatt belépve és
belépés nélkül lehet az új nyomtatási lehetőségek közül választani.
Útmutatók:
https://www.mtmt.hu/system/files/html_export_es_word_sablonozas_utmutato_0.pdf
https://www.mtmt.hu/system/files/html_export_es_lo_sablonozas_utmutato_0.pdf

Jogosultságok köre
Bővült a jogosultságok köre törzsadat kezelésre, hitelesítésre, passzív vezetői belépésre. Ezek
azonban nem alapbeállításként kapcsolódnak az intézményi adminisztrátori belépésekhez, hanem az
intézményi 4-es adminisztrátor kérésére állítják be a központi adminisztrátorok.
Útmutató:
https://www.mtmt.hu/system/files/utmutato_a_torzsadatok_kezelesehez_admin.pdf

Honlapra beilleszthető URL-en keresztüli adatbázis-lekérdezések
Létrejöttek az URL-en keresztüli lekérdezési lehetőségek szerzők, részlegek számára HTML és XML
formátumokban. Mindegyik ilyen típusú lekérdezés alapfeltétele a szerző/részleg/közlemények
nyilvánossága.
Útmutatók:
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https://www.mtmt.hu/system/files/kulso_link_szerzo.pdf
https://www.mtmt.hu/system/files/kulso_link_reszleg.pdf
https://www.mtmt.hu/system/files/kulso_link_xml.pdf

Külső azonosítók hozzáadása
A külső azonosítók egy része importból származó adat (pl. WoS, Scopus, PubMed, MATARKA
azonosítók), melyek természetesen manuálisan is pótolhatóak, illetve további adatbázisokra,
könyvtári katalógusokra, vagy weben elérhető, nem nevesített oldalakra mutató linkek (utóbbiak
lehetnek teljes terjedelmében olvasható tartalmak, vagy csak leírást tartalmazó oldalak). A külső
azonosítók közül a DOI hitelesítésre is használható. Az azonosítók köre folyamatosan bővül,
hamarosan elérhető lesz egy útmutató az azonosítók kinyeréséről.

Fentieken túl sok apró kényelmi funkció került beépítésre, ezek többnyire intézményi, központi
kérésre kerültek a fejlesztések közé. Természetesen hibajavítások is voltak az elmúlt év során.
Ami jelen, rövid tájékoztatóba nem fért bele, azt a NETWORKSHOP alkalmával megpróbáljuk
bemutatni, illetve a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk.

További jó munkát kívánva,
MTMT Központi adminisztráció
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