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Változások mindenkinek 
 

Az idézéskapcsolatok speciális mezőit nem lehetett megjeleníteni (#7040) 
A publikációs listákban létrejött egy új beállítási lehetőség, a Teljes opció, amely hatására 

megjelennek az idézők régi és új speciális mezői, a Megjegyzés, a Kontextus,az Oldalszám és a 

Jegyzetszám. 

A sokszerzős közlemények kezelése több vonatkozásban nagyon lassú (#7010) 
Javítva az idézőjelölés, a szerzők keresése és hozzárendelése gyorsítására bevezetett megoldásokkal. 

Az Import" / "Idéző import Web of Science-ből" funkció használatában problémák adódtak 

(#7020) 
Javítva. 

Változások szerzők számára 
 

Az I., Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya táblázatában nem a megfelelő helyre 

sorolódtak be bizonyos közlemények (#6206) 
Javítva. 

Az I., osztály Néprajztudományi Bizottság riport felülete nem megfelelően működött (#7038) 
Javítva. 

Az VIII., Biológiai Tudományok Osztálya táblázatában az idézettség száma bizonyos esetekben 

rosszul jelent meg (#7037) 
Javítva. 

A IX., Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya táblázatában nem a megfelelő helyre sorolódtak 

be bizonyos közlemények (#7003) 
A táblázat megjegyzésében látható, hogy az "I. Folyóiratcikk" sornak ez a meghatározása: "szakcikk, 

tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény". Eddig bekerültek ide a 3 

oldalas vagy annál kisebb terjedelmű cikkek, ez lett most orvosolva. A javítás eredményeképpen két 

okból nem kerülnek most be cikkek a táblázat "I. Tudományos folyóiratcikk" sorába/alábontásaiba: 1) 

amennyiben 3 oldalas vagy annál kisebb terjedelmű a cikk, 2)  amennyiben nincs kitöltve a cikk 

terjedelme. Abban az esetben, ha a cikk kezdő és végoldalszáma ki van töltve, a terjedelem a cikk 

frissítésével automatikusan kitöltődik (rekord kijelölése, Műveletek / Frissítés (kiválasztottak)). 

A XI., Fizikai Tudományok Osztálya táblázatában nem a megfelelő helyre sorolódtak be 

bizonyos közlemények (#7053) 
Javítva. 

 



Változások adminisztrátorok számára 
 

A duplumazonosítás háttérfolyamata esetenként hibával leállt (#7077) 
Javítva. 

A Keresések és Keresési sablonok hasonlósága gondot okozott a keresésben (#6903) 
Javítva. A keresési sablonok csak azoknak a számára jelennek meg, akik tudják szerkeszteni, és a 

keresési sablonok csak szerkeszthetők, de nem futtathatók le, mint a keresések.  

A Riport sablon szerkesztőben hierarchia szintek kiválasztásával gond volt (#7034) 
Javítva. 

Egyes szerzői adatlapokat szerkesztés után nem lehet menteni (#7017) 
Javítva. 


