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Változások mindenkinek
Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai

I. osztály nyelvtudományi táblázat - Recenzió (#7452)
A Recenzió alatti "Idegen nyelvű recenzió külföldi folyóiratban" sor értéke és ennek alábontásainál
szereplő értékek nem egyeztek. Ugyanez a hiba jelentkezett a "Magyar nyelvű recenzió" sor és
alábontásai esetében. Az elszámolásban hiányzó rekordok felderítése, a táblázat javítása
megtörtént.

IV. osztály táblázat - H-index (#7444)
A H-index sorban megjelenő értékre kattintva a listában több közlemény jelent meg, mint amennyi
a cellában lévő értékhez tartozik. A javítás megtörtént.

IX. osztály táblázat - szerkesztett mű idézete (#7433)
A táblázat "További tudományos művek" sorának "Hivatkozások" oszlopába bekerültek olyan
idézetek, melyek a user által szerkesztett műveket hivatkoztak. Ezek nem kerülhetnek a
táblázatban összeszámolásra. A javítás megtörtént.
Egyéb változások

Idézett közleményre rendezés beállítása kereső ablakban (#7426)
Ha keresés összeállításakor rendezési feltételként az idéző közlemény szerepelt, a keresés nem
futott le. A hibát javították.

Idézőjelölésben közel azonos szerzői nevek felismerése (#7295)
Az idézőjelölésben a szerzői nevek azonosságának/eltérésének hatékonyabb felismerésében
történtek finomítások.

Több megjelenési hellyel rendelkező könyveknél megváltozhatott a települések sorrendje
(#7421)
A több megjelenési hellyel rendelkező könyvek felvitelénél mentést követően a települések
sorrendje megváltozott. A javítással a felvitt települések sorrendje megmarad.

Idéző import hiba (#7427)
RIS-Scopus importálási problémát javítottak.

DOI import duplikálódás, Egyéb RIS (#7429)
Amennyiben az import fájlban egy adott DOI többször szerepelt, az import többször beemelte. A
javítással egy rekordhoz egy DOI csak egyszer kerül be a külső azonosítók közé.

Egyéb típus - oldalszámok és közlemény azonosító (#7443)
Az Egyéb típuson belül megszüntetésre került az Első oldal és a Közlemény azonosító mezők
kötelező kitöltése.

Változások csak adminisztrátorok számára
Szakterületi összesítés keresési feltétel (#7448)
A szerző rekordtípusban kereshetünk a szerzői adatlapon beállított szakterületi összesítő táblázat
szerint, egyszerűen listából kiválasztva a megfelelő osztály/bizottság táblázatot.

JSON/XML belső formátumból importálásnál az importált típusnak megfelelő nézetre
váltás (#5199)
JSON-XML importáláskor, amennyiben a bal panelen beállított munkaterület és a fájlban lévő
tartalom nem egyezik, a program figyelmeztet erre. Például szerzői adatokat tartalmazó fájlt
Közlemény bal panel beállításnál importálva figyelmeztetést kap a user.

Szerzői név - Szerző - Intézmény kapcsolat létrehozása közleményben (#7447)
Közleményben intézményi affiliáció beállítása probléma merült fel újonnan létrehozott intézmény
esetében. A hibát javították.

Több javítás történt az intézményi hierarchia kezelésének problémakörében:

Intézmény kezelése / alárendelés nem működik (#7436)
Intézményi művelet Mozgatás átnevezéssel hibás szervezetkapcsolatot is generál (#7437)
Intézmény megszüntetése ne jelentse az adminisztátor intézményi kapcsolatának
lezásárát (#7438)
Megszűnt intézmény alintézményeinek keresése Hozzám rendelt intézmény vagy
elődje/alintézménye operátorral nem ad meg minden találatot (#7440)

