Tájékoztató az MTMT 6.1.4-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
SLIST.php és INDEX.php új lekérdezés (#3472)
Új paraméterrel bővült a külső URL-en keresztüli lekérdezési lehetőség. A LanguageID paraméterrel a
megjeleníteni kívánt rekordokat a nyelvük alapján lehet válogatni. A következő értékeket veheti fel a paraméter,
mely a későbbiekben bővítésre kerül majd:

Csak magyar nyelvű rekordok: “&LangaugeID=1”

“Nem magyar” nyelvű rekordok: “&LangaugeID=-1”.

Csak angol nyelvű rekordok: “&LangaugeID=2”.

“Nem angol” nyelvű rekordok: “&LangaugeID=-2”.
DOI formátum hiba (#3579)
A rendszer a hibás adatfelvitel kiszűrése érdekében csak a “10.xxxx” formátumú DOI-kat fogadta el, ez okozta a
problémát. A működés javítva, a 10.xxxxx formátumot is elfogadja a program.
Intézményi/részleg OA statisztika javítások (#3583)
Bővült az Open Access statisztika megjelenítési és paraméterezhetőségi lehetőségeinek száma:
 A táblázatba bekerült egy összesítő sor. Ha az intézmény legördülő menüvel választjuk ki a vizsgálandó
intézményt vagy részleget, akkor az alárendelt részlegek sora alatt megjelenik egy összesen sor a
kiválasztott intézményre is.
 Oszlop fejléc változások:
o “Nem elérhető” oszlop neve “Nincs link”-re módosult.
o “Nincs adat” helyett “Nincs jelölés” elnevezés (a cellákban a számok jelzik azokat a
közleményeket, amelyeknél van link, de nincs Open Access jelölés, ami alapján osztályozni
lehetne).
 A statisztika kérhető maximum 3 éves intervallumra, 2007 előtti évekre is, intézményi szinten. Ha az
intervallumot szélesebbre állítják, mint 3 év, akkor az alsó évhez mért 3 évre történik az összesítés. Ez az
összesítés nem kerül be a gyorsítótárba, tehát csak “on the fly” lekérdezés indítható. Az intézményi
gyorsító tárban az utolsó 7 év adatai találhatók meg.
Érvényesített külső azonosítók nem látszanak a szerző és az “ötös” admin szerkesztőablakában (#3584)
Ha egy külső azonosító hitelesített, akkor sem a szerző, sem az 5-ös adminisztrátor nem látta azt a külső azonosítók
szerkesztése ablakban. A modul javítása után az információ látható, de csak a jogosultság szerint jelennek meg a
szerkesztő és törlő parancsgombok. A szerző is, az admin is csak a saját maga által felvitt és érvényesített külső
azonosítókat szerkesztheti, törölheti.
Idézőbe teljes folyóiratnév (#3615)
Idézők javításakor a folyóirat megkereshető és beemelhető a rekordba. A program eddig a rövidített címet tette be a
folyóirat címéhez, pedig a teljes cím lett volna a jobb választás. A működés módosítva. A listában így
egyértelműbb és könnyebben felismerhető az adott folyóirat.
Szponzor információ megjelenítése a találati listákon (#3630)
Az új verzióban lehetőség van a szponzorok megjelenítésére a találati listákon. Ehhez a “Szponzor” jelölőnégyzetet
kell aktiválni a találati lista oldalakon.
Idézetek kézi duplumjelölése esetén ne jöjjön fel a megerősítést kérő ablak (#3588)
Adminisztrátori kérés: “Szeretnénk kérni, hogy az idézetek kézi duplumjelölése esetén ne jöjjön fel a megerősítést
kérő ablak, hanem maradjon a fókusz az utolsó bejelölt rekordon. Esetleg a duplumjelöléshez gyorsbillentyűt is
rendelhetnénk (alt+2)?” A kérés teljesítve.
Irodalomjegyzék hiba (#3571)
A különböző keresőkben a listában megjelenő "Irodalomjegyzék" linkekre felugró ablakban volt a hiba. Javítva.

Változások adminisztrátorok számára
Szerző beosztás hiba (#3610)
Adminisztrátori bejegyzés: “a Szervezet | Hierachia menüpontban listáztam az egyik részleg szerzőit. Közben azt
látom, hogy az egyik szerző neve mellett az áll, hogy '”új, még nem jóváhagyott”. Ez a bejegyzés a "beosztás"
mezőben volt. A “hiba” egy régebbi migrációs beállítás következménye. A hibás bejegyzések törlésre kerültek.
Zárolt idézetek státusza (#3587)
Adminisztrátori kérés: “közlemények összevonásakor az új idézetkezeléseknél arra ne legyen mód, hogy egy zárolt
idézet “összevont” státuszt kapjon. Eddig összevont státuszt kapott a zárolt idézet is (a zárolást megtartotta).
Megoldva.
Idéző duplum kezeléshez gyorsbillentyűk (#3614)
Adminisztrátori kérés: “jó lenne, ha idéző duplum összevonáskor szerkeszteni is lehetne az idézőket (mint a
publikációk duplumkezelésekor) és ehhez gyorsbillentyűk is használhatóak lennének.” A szerkesztési lehetőség
megjelent, a kézi duplumjelölés alt+2.

