Az MTMT új szoftverére való átállás
Az MTMT fontos fordulóponthoz érkezett: a 2015-ös MTA törvény módosítás után szükségessé vált a
szervezeti struktúra megújítása és a TÁMOP projekt keretében elkezdett új szoftver fejlesztése pedig
utolérte a régi szoftvert és elérkezett az újra áttérés ideje.
Az MTA elnökének 3/2017. (II. 24.) határozata intézkedik az MTMT működési struktúrájának
megújításáról. A törvény által előírt országos adatszolgáltatást új struktúrában kell folytatni, a
határozat megjelenésével az MTMT Programtanács és a szakbizottságok tagjainak mandátuma
megszűnt. A bizottságokban dolgozó kollégák munkáját megköszönjük. Az MTMT irányítását végző két
új testület, a döntéshozó Tudományos Tanács (TT) és a döntés-előkészítő és operatív Koordinációs
Testület (KT) felállt, a TT március 20-án, a KT április 25-én megtartotta első ülését. A KT jóváhagyta a
megújult Repozitórium-minősítő Szakbizottság és az újonnan létrehozott Tudománymetriai
Szakbizottság tagjainak listáját. A Bibliográfiai és az Informatikai Szakbizottságok felállítása ezután
következik. A testületek tagjainak névsora az MTMT portálon olvasható.
A KT elfogadta a szoftver verzióváltás ütemezését. A bevezetés feltétele a funkcionális, teljesítmény-,
biztonsági és ergonómiai tesztek sikeres elvégzése. A professzionális tesztelést egy megbízott cég
végzi, de számítunk az intézményi adminisztrátorok segítségére is. Amennyiben a tesztek sikerrel
zárulnak, az átállást a 2017 június 1-je utáni, technikailag lehetséges legkorábbi időpontban el kell
kezdeni, és legkésőbb július 31-re be kell fejezni.
Az átállás elkezdése után a régi szoftver csak olvasható üzemmódban fog működni. Az új szoftver a régi
rendszer adataival lép működésbe. Az új szoftver használatbavétele után az első hónapban
nehézségekre kell számítani – előbukkanhatnak korábban meg nem talált hibák. Idő kell a az új felület
betanulásra, mert nemcsak a felület teljesen más, hanem jelentősen megváltozik az adatmodell is. Az
átállás két hónapos időszakában fennakadásokra kell számítani az új adatok felvitelében – viszont a
régi rendszerből az átállás kezdetéig felvitt adatok továbbra is kinyerhetőek lesznek.
Kérjük, vegyék figyelembe az átállási időszak során esetleg fellépő fennakadásokat, és támogassák az
MTMT-vel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységeiket az átállást megelőzően és az átállás
idején, illetve azt kérjük az MTMT adatait használó intézményeket, hogy feladataik tervezésekor
vegyék figyelembe a változásokat.
Az új rendszer és más informatikai rendszerek együttműködése a korábbiaktól eltérő módszerrel
történhet. Az adatátvitelhez alkalmazkodni kell az új rendszer adatcserét folytató moduljához. Az új
szoftver programozási felülete (API) tesztelhető, minden partner rendelkezésére áll.
A következő napokban intenzív tesztelési és oktatási időszak következik. Az MTMT új, átállási portálján
– és minden rendelkezésre álló további csatornán keresztül tájékoztatni fogjuk a felhasználókat.

