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UDS GELİŞTİRMELER
1. Çift süreç sorunu, hem dergi hem de makale bazında birleştirilerek çözümlendi,
2. DOI butonlarına tıklanarak istekte bulunduktan sonra, aynı makale için tekrar DOI isteğinde
bulunulmasın diye DOI butonun kaldırılması sağlandı.,
3. Süreçteki adım geçişlerinde yaşanan donma sorunu giderildi,
4. Değerlendirme formlarında, form adı girilmeden geçilememesi için uyarı eklendi,
5. Değerlendirme formlarında eklenen metin alanının (tek satırlı olan) kilitli gelmesindeki hata
giderildi,
6. “Bir İşlem Seç” butonundaki “Makaleyi Kabul Et” seçeneği "Makalenin Sürecini Bitir ve
Kabul Et" şeklinde, “Değerlendirmeye Geç” seçeneği ise "Ön Kontrol Tamamlandı Değerlendirmeye Geç" olarak yeniden düzenlendi,
7. İşlemi Tamamla butonu Yönetici, Editör, Editör Yrd. ve Bölüm editörleri hariç diğer
kullanıcılara kapatıldı. Sadece bu rollere sahip ve adım yetkilisi olarak atanmış kullanıcıların
işlemi gerçekleştirmesi sağlandı,
8. Makale kaynakçası düzenleme sayfasına toplu kaynakça girişine imkan veren metin alanı
eklendi. Editörler isterlerse kaynakça üzerinde tek tek düzenleme de yapabilecekler,
9. Değerlendirme formu düzenleme/oluşturma sayfasındaki "Yeni Oluştur-Kaydet"
butonlarındaki ifadeler sırasıyla “Formu Kaydet” ve “Ön İzleme” olarak düzeltildi.
10. Değerlendirme formlarının hakeme iletileceği pencerede, tekrarlı görünen formlar
kaldırıldı, Sadece son güncellenen formlar görüntülenmesi sağlandı,
11. Süreçten silinen hakemin makaleyi görüntüleyebilmesi hatası giderildi,
12. Makaleler sekmesindeki makale dosyalarına görünürlük özelliği eklendi. Artık Editör
makaleye ait dosyaları saklayabilir ve yayınlanacak dosyayı seçebilir.
13. Makale dosyalarına eklenen, görünürlük özelliğinden önce sistemde yayımlanan sayılardaki
PDF’lerin, görünürlük durumu aktif olarak işaretlendi,
14. Süreçteki değerlendirme formlarının üzerine gelindiğinde ortaya çıkan girilmez işareti, text
imleci haline getirildi,
15. Değerlendirme formlarında dışa aktarım yapılırken dd/mm/yyyy olan tarihler gerçek
değerlerine göre düzenlendi,
16. Süreç geçmişindeki sıralama, en son yapılan en başta olacak şekilde düzenlendi,
17. Değerlendirme formunda metin alanlarındaki çakışmalar giderildi, Hakemlerden gelen
görüşler bu alanda kaydırma yapmadan görüntülenebilecek. Çıktı alındığında yorumun
tamamının görüntülenme sorunu giderildi,
18. Gönderi dosyalarında yeni bilgi girilirken dosya olup olmadığının kontrol edilmesi sağlandı,
19. Makale süreci “Düzenleme” adımında yayınlanacak dokümanın seçilebilmesi özelliği
eklendi,
20. Editörün yazardan gelen dosyaları silmesi engellendi, sadece düzenleme yapabilecek. Ancak
Editör kendi yüklediklerini silebilir.
21. Makale dosyalarında “yeni oluştur” ya da “düzenleme” sayfasında dosya olmadan “kaydet”
yapılması engellendi.

