Változásjegyzék a 6.3.1‐es verzióhoz

V. Orvosi Tudományok táblázat  Idézettség száma sor hiba (#4691)
Az V. Orvosi Tudományok osztálya táblázatának az “Idézettség száma” sorában az
1es és 4es lábjegyzetre történő hivatkozás hibás. Ehhez a sorhoz csak az 1es
lábjegyzetre van szükség a 4es a “Konferencia közlemény folyóiratban, könyvben
vagy egyéb konferenciakötetben” sorhoz tartozik. A javítás megtörtént.

A VIII. osztály táblázatának módosítása (#4673)
A VIII. Biológiai tudományok osztályánál az MTA doktori pályázatok új
ügyrendjéhez igazodva a táblázatban néhány sor törlése, szövegmódosítások
történtek.

IX. táblázat. utolsó megjegyzés  szövegjavítás (#4672)
A táblázat 3. jegyzetében egy "nem" hiányzott. A hiányzó szó félkövérrel:
"3 a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációk: nem ismert
lektoráltságú folyóiratokban megjelent művek és minden olyan tudományos mű,
ami nem került összeszámlálásra a I.IV. sorokban."
Admin körlevél küldése  címzettek száma limitált (#4696)
ELTE kari adminisztrátori jelzés: a kari szerzők számára szeretett volna körlevelet
küldeni. A levél küldésekor üzenet érkezett, miszerint csak 25 címzett részére
jogosult értesítést küldeni.
Javítás: a címzettek száma 200 címzettre lett emelve. Ennél több címzett esetén
vagy több körben lehet az MTMTből a körlevelet kiküldeni, vagy az egyetemi belső
levelezésben kell megoldani.

Idéző import során meglévő adatok törlődnek (#4694)
Admin részről jelzést kaptunk, hogy SCOPUS idéző import során, egyes duplum
idéző rekordok esetében a program törli az idéző közlemény szerzőit illetve a
korábban WOS importtal érkezett WOS azonosítót is.

A vizsgálatok kiderítették, hogy ez a hiba valószínűleg akkor fordul elő, ha több
ablakban használják a programot ugyanazzal a felhasználóval (pl. egyik ablakban
az import, míg egy másikban ugyan annak a szerzőnek más rekordjain
szerkesztés).
Felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a program jelenlegi formájában nem
támogatja!
(A jelzett törlések visszaállításra kerültek.)
Munkásság lista tudományos közleményei között megjelennek az oktatás
jellegűek is (#4661)
“Sajnos csak most észleltünk egy hiba jelenséget, amelynek javítását sürgősen
szeretném kérni, ha lehetséges. Szerző munkásságának lekérdezése után, ha a
Beállítások menüben a "Csak tudományos" paramétert beállítjuk, majd
érvényesítjük, akkor ezt a beállítást figyelembe veszi a program. Ezt követően
viszont, ha a Nyomtatható változatot
jelenítjük meg, akkor sajnos már nem csak a tudományos jellegű rekordok kerülnek
a listába.”
A javítás megtörtént.

Könyvrészlet befoglaló kiválasztás (#4699)
Szerzői felületen a duplum elkerülő felvitel miatt könyvrészletnél a befoglaló
bekerülése már a fejezet előtt megtörténik. Ennek kapcsán merült fel, hogy a
fejezet beviteli űrlap befoglaló részén az alábbi felirat
“Figyelem! Mielőtt felvinné a befoglaló művet, előbb a [kiválaszt] linkre kattintva
ellenőrizze, hogy az szerepele már az adatbázisban. Amennyiben igen, nem kell
újra rögzítenie.” és a “[kiválasztás]” funkció feleslegessé vált.

