Tájékoztató az MTMT 2.2.0h verzióban életbe lépő változásokról
2018. május 6.

Változások mindenkinek
Szisztematikus és bejelentésen alapuló javítások az értékelő táblázatok megjelenésén és
adataiban
V. Osztály - a nyilvános felületen a felső index számok nem jól jelentek meg (#7304)
Javítva.
VI. Osztály - WoS idézetek (#7255)(#7328)
- A WoS idézetek száma a táblázatban nem megfelelően jelent meg. Egyes korábbi WoS és Scopus
idézettség lekérdezések eredményei “beragadtak”, ezek frissítve lettek és megtörtént a hiba
elhárítása.
- Korrekció a "Konferenciakötet szerkesztőként" sorban a Magyarországon / idegen nyelven
oszlopban
- Korrekció "A tudományos közlemény teljes szövege elérhető a weben" sor "Magyarországon" /
"magyarul" oszlopában

A “Nem tartalmazza” kereső operátor működésének korrekciója (#6174)
Azoknál az adattípusoknál, amikből egy közleményhez több is tartozhat (pl. nyelv), az operátor nem
működött jól. Javítva.

EduID belépéssel összefüggő javítások (#6289)
Azoknál az intézményeknél, amelyek üres felhasználót is átküldtek, ezt az MTMT is tudta fogadni,
és így intézményen belül azonosítási probléma léphetett fel. Erre a javítás után nincs lehetőség,
valamint egy felhasználóhoz a továbbiakban egyetlen eduID csatlakoztatható.

Alkotás típusban a Megjelenés kezdete mező tartalmából csak az év jelent meg (#6591)
Az adatmigrálásból és működésből eredő hibák korrekciója megtörtént.

Egyszeres választóhoz combobox jellegű megoldás (#7226)
Nemcsak a nagyító ikonra, hanem a teljes beviteli mezőre kattintva a mező alatt megjelenik a
választható adatok listája.

Új lista készítése hibára futott (#7301)(#7305)
Az előző verzió frissítése után nem lehetett listát menteni. A hiba javítása két napon belül soron kívül
kikerült.

Absztrakt duplum felismerés duplumot jelzett, akkor is, ha a cím nem volt azonos (#7306)
A folyóiratcikkekben található absztraktok esetében javítva, a könyvfejezeteknél és az egyéb
konferenciaközleményeknél a javítás a következő verzióban várható.

WoS-XML idézőimporttal összefüggő korrekciók (#7309)(#7313)(#7358)
- Duplumjelzés keletkezett olyan rekordokon, amelyek az import alatt már a rendszerben voltak, bár
a duplumpár nem importálódott. Javítva.
- Az import listába csak az új idézők kerülnek bele, de ezt a tényt az értesítés szövege nem
tartalmazta. A javítás nyomán a listában megjelenő tételek száma “Új (listában megjelenítve)”
szöveggel jelennek meg.
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- ha nem központi adminisztrátor futtatta, a könyvrészletek kimaradtak a WoS-XML importból, mert
nem volt jogosultság a befoglaló mű szerkesztésére. Javítva, aki az importot végzi, szerkesztheti a
befoglalót, és a befoglaló mű nyilvánossá válik.

DOI-val történő idéző rekord felvitel hiba (#7318)
A DOI a beolvasáskor egy üres adatlap jelent meg. Javítva.

Folyóiratcikk idézők folyóirat nélkül (#7321)
Az MTMT1-ből azok a folyóiratcímek, amelyek az idéző közleményeknél nem a folyóiratok táblájából
származtak, nem jelentek meg az MTMT2-ben. A javítás eredményeképpen ezek a folyóiratcímek
továbbra sem kerültek be a folyóiratok közé (a folyóirat “üres”), de ezek a folyóiratcímek is
megjelennek (frissítés után) a közlemények adataival dőlt karakterekkel.

Sokszerzős cikket nem lehetett javítani az intézményi szerzőség hibája miatt (#7323)
Az MTMT intézmény meglétének ellenőrzése ki lett kapcsolva, így a kollaborációs szervezet
megadásakor ez már nem okozhat hibát.

Külső azonosító megjelenési probléma (#7324)
Új külső azonosító hozzáadása után nem jelent meg frissítés nélkül az új azonosító. Javítva.

A listák görgetésének javítása (#7325)
Többféle korrekció történt a hosszú listák lassú és sok megjelenítési problémát okozó görgetésének
javítására.

Rossz szerző-intézmény csatolás megszüntetési hibája (#7331)
Közleményt a szerzőhöz rosszul csatolt intézményi kapcsolat megszüntetése után sem lehetett
menteni. Javítva.

A névhez hozzárendelendő
(#7332)(#7333)

regisztrált

szerzői

név

felajánlásának

korrekciója

Szerzőként belépve vagy adminisztrátorként szerzőhöz átjelentkezve a szerző saját neve a Szerzők
hozzáadása gombra megjelenő Szerzők keresése ablakban automatikusan kiválasztódik a
szerzőhöz, így a Mentés gomb megnyomása után a szerzői hozzárendelés, azaz a publikáció szerző
közlemény listájára kerülése minden további keresés nélkül megtörténik. A társszerzőknél a Szerzők
keresése ablakban a szerzők neve melletti sávra kattintva megjelennek az ajánlott szerzők, illetve a
Keresés gomb, amennyiben a felajánlott szerzők egyike sem a megfelelő a megjelent regisztrált és
egyértelműsítő név alapján.

Hibaüzenet a verziók megtekintésekor (#7335)
Listás és táblázatos nézet váltásakor hibaüzenet ugrott fel. Javítva.

Új üzenet a felugró Hibajelentés gomb megnyomása után (#7338)
A hibák bejelentéséhez az alábbi üzenet társul: "Kérjük Töltse ki a Tárgy mezőt egy rövid jellemzéssel
és a szövegmezőben új bekezdésben írja le a hibajelenséget, és az előtte végzett tevékenységét minél
részletesebben!"

Szerző nyilvánossága (#7349)
Néhány szerző a belépés engedélyezése után sem jelent meg a nyilvános felületen. Javítva.

Összefoglaló táblázat újrafuttatáskor a frissítést bekapcsolva üres (#7350)
Javítva.
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Csak adminisztrátorokat érintő változások
Aktív cédulák lekérdezése (#7330)(#7343)
A továbbiakban az aktív cédulák definíciója csak a nem lezárt és nem értesítés típusú cédulákra
terjed ki. A 4-es és 5-ös adminisztrátorok számára a Céduláim menü mellett elérhetővé vált a
lekérdezési lehetőség a bal menü Cédula adattípusában összeállítható kereséseken keresztül is.
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