Tájékoztató az MTMT 6.0.11-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások szerzők számára
Szerző adatimport  3, 8 és 10 menüpontok lapjainak formázása (#3181)
Az átláthatóbb felület és a könnyebb kezelhetőség érdekében e menüpontok oldalai átszabásra
kerültek. Rövidebb szövegdobozt kapott a nyelvi legördülő menü és a “Csak adatgazdának látható”
jelölőnégyzet is új sorba került. A tájékoztató szöveg is megújult.
Közlemény azonosító  elektronikus azonosító helyett az idézőknél (#3125)
Az elektronikus azonosító címke félreértésekre vezetett, így az új verziótól kezdődően helyette
“Közlemény azonosító” szerepel majd.
Letölthető formátumoknál  PDF export hibára fut (#3101)
Programhiba következtében az exportálási folyamat az utolsó rekordnál (folyamatjelző szerint) mindig
hibára futott. A működés javítva.
Repozitóriumi feltöltő gomb PhD besorolású közlemények részére (#2980)
Az új verzióban a Disszertáció típus PhD besorolású közlemények esetében is létrehoztuk a SWORD
kapcsolatot, egyes egyetemek (Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem) és a SZTAKI
repozitóriumai számára.
SE és DE repozitórium  SWORD protokoll (#2425)
A SWORD átvitelt létrehoztuk a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem repozitóriumaiba.
Hiányos jelzés a jóváhagyás akadálya  akkor is, amikor a szerző már hozzárendelte magát
cikkéhez (#3109)
Hiányzó szerzői hozzárendelés esetében, annak pótlása után nem tűntek el a rekordok mellől a
hiányzó adatokra figyelmeztető piros felkiáltójelek és a " #hozzárendelt szerző ismeretlen"
megjegyzések. A “Nyilvánossá tesz/jóváhagy” gomb sem jelent meg a “Javítható szerzői listában”,
csak az adott rekordok szerkesztését és újramentését követően. A működés javítva.
XML megjelenítés modul eltávolítása az MTMT portálról
Az XML megjelenítési modul a rendszeren belüli jól használható exportálási és importálási lehetőségek
következtében feleslegessé vált, a hozzá kapcsolódó portál menüpontok törlése megtörtént. A modul
kódja is hamarosan eltávolításra kerül.

Változások adminisztrátorok számára
Tipus konverziós hiba (#3153)
Egyéb konferenciaközlemény típusból Folyóiratcikk tipusba történő konverzió nem működött. A hiba
javítva.
Intézményi admin felület Keresés/ Szerkesztés menüpontban idéző átvételi hiba (#3138)
Intézményi admin felület Keresés/ Szerkesztés menüpontjában, adott közlemény idézőinek
átvételekor az átvett adatok megtartották a korábbi státuszt és jelölést illetve az adatbevitel dátumát is.
Javítva.

Rendszerhiba  fórum használatkor (#3126)
Adminként, fórumban intézményi adminisztrátorra és "Reagálásra vár" ra szűrve a rendszer hibával
leállt. A működés javítva.
CSV letöltésbe füzetszám (#3124)
Adminisztrátori kérés: “Megoldható lenne, hogy a keresési listából letöltött táblázatban (csv) benne
legyen a füzetszám is? Jelenleg csak a kötetszám szerepel benne. Hiányzó folyóiratokat hasonlítanak
le a kollégák a táblázatok alapján és a cikkek pontos beazonosításához ez is szükséges volna.” A
CSV fájl letöltés módosítva.
Duplum összevonás hiba (#3106)
Az ablakos duplum összevonáskor abban az esetben, ha a törlendő közlemény alatt volt idézet, az
összevonás nem működött. Amennyiben nem szerepelt idézet, az összevonás rendben megtörtént. A
működés módosítva, a hiba javítva.
Lehessen háttérszínt és betűtulajdonságokat váltani az MTMTbe, hogy szemkímélő hátterű
legyen a képernyő (#2695)
Az új megoldás a verzióváltás után 12 héttel fokozatosan fog belépni.
Szerző nem ismert lektoráltságú folyóiratai (#2461)
Adminisztrátori kérés: “Szeretnénk kérni, hogy a Karbantartás/Impakt faktorok opció mintájára egy
adott szerzőnél le lehessen keresni, hogy:
● lektoráltsági szempontból milyen Nem ismert beállítású folyóiratai vannak, amelyekben cikke
jelent meg
● tudományos szempontból milyen Tudományos/Nem tudományos beállítású folyóiratai vannak,
amelyekben cikke jelent meg
A modul elkészült.

