
Fontosabb változások a v2.2.0c, v2.2.0d és v2.2.0e verziókban 
 
Kapacitáshiány miatt a részletes változásjegyzékek később készülnek el. 
 
Mindenkit érintő változások 
  
#6639: Letöltött listában 1135 helyett 1000 tétel került letöltésre. 
A hiba javítására a letöltési korlátot megemeltük 5000 tételre 
  
#6673: Idézéskapcsolat sokszor feleslegesen válik nem jóváhagyottá 
A hiba javítására a program nem törli a jóváhagyást, csak figyelmeztető cédulát küld a 
szerzőnek, ha közleményének szerzői  névváltozatainál szerkesztettek. 
 
#6850: Új Első/utolsó szerző operátor. 
Az első és utolsó szerzős közlemények keresésére és számolására új operátor választható 
a keresésekhez. 
 
#6887: Wos import / WoS ID hiba. 
A WoS import során a program a WoS azonosítóban lévő betűket eltávolította. 
A hibát javították 
  
 
Adminisztrátorokat érintő változások 
 
#6949: A duplumkeresés számos azonos folyóiratban lévő, de nem duplum 
közleményt listázott a duplumkezelő ablakban. 
A hibát javították 
  
#6674: Nyilvános idézéskapcsolat csak jóváhagyott vagy érvényesített státuszú 
lehessen. 
Az idézéskapcsolat a jővőben nem lehet admin-jóváhagyott vagy hitelesített, mert ezek a 
státuszok nem hasznosak ennél a rekordfajtánál. 
  
#6322: Cédulához közvetlen duplumkezelést indító parancs? 
A cédulát kezelő admin egyszerűbben tud duplumkeresést végezni a Duplumok gomb 
segítségével. 
  
#6847: Duplumvizsgálat elve sérül, amikor nyilvános rekord és import rekord 
duplumként viselkedik. 
A nem-nyilvános közlemények (pl. import állapotúak) a nyilvános közlemények 
duplumvizsgálata  során a jövőben nem jelennek meg. A nem-nyilvános rekordok duplum 
voltát a program a jóváhagyás lépésében fogja vizsgálni. Ha egy közlemény a jóváhagyás 
után duplumként viselkedne, akkor a program figyelmeztet a duplum lehetőségére. 
 



#6288: Duplumösszevonásra jogosultság 4/5-ös adminnak – ha több intézményt 
érintett. 
A 4/5-ös intézményi adminnak bővültek jogosultságai duplumösszevonásra, ha több 
intézmény érintett. A jogosultsághoz elég, ha a duplumhalmaz egyetlen közleményéhez 
rendelkezik jogosultsággal. 
  
#6934: Csoportos besorolás beállítás. 
Nem csak a címben megadott besorolás, hanem általában a csoportos műveletek nem 
működtek. Javítások történtek ezzel kapcsolatban. 
 
#6106: Int admin jogosultság halmozás. 
Lehetséges volt egy meglévő jogosultság mellé újabbat felvenni. A javítással egy intézményi 
adminnak csak egyféle jogköre lehet. 
 
 


