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UDS GELİŞTİRMELER
Arayüz İşlemleri
 Derginin Ayarlar sekmesinde yer alan imza bölümündeki satır sayısı arttırıldı,
Dışa Aktarım İşlemleri
 Formları Dışa Aktarma sayfasında filtrelemeye ve listelemeye “makale bilgisi” (id-başlık)
eklendi,
 Dışa Aktar sekmesinde Makaleler için J-Gate dışa aktarım özelliği eklendi,
 DOAJ ve Pubmed dışa aktarım dokümanlarındaki hatalar giderildi,
DOI İşlemleri
 Geçmişe dönük makalelerin DOI durumlarının güncellenmesi yapıldı,
 DOI için tüm bilgiler tam ise (üst veri, yayımlanma tarihi, DOI hizmet tipi) makalenin DOI
durumunda "İstek gönderilmedi", Bu bilgiler eksik olduğunda "Uygun değil" olarak görünmesi
sağlandı,
 2014 yılı öncesi DOI alma durumu engellendi. Makalenin DOI alındıktan sonra 2014 yılı
öncesine çekilmesi engellendi,
 Kayıtlı DOI’lerin üst veri sayfasında görüntülenememesi sorunu giderildi. DOI numarası
Crossref'te kayıtlı ise Makale düzenleme sayfasında dOI girilip güncelleme yapması yeterli
olacaktır.
 DOI isteği gönderilmiş makalenin DOI durumunun periyodik kontrol edilmesi sağlandı. İstek
gönderildi durumunda 2 günü geçen makaleler "İstek Gönderilmedi" durumuna dönecek ve
DOI butonu tekrer aktif olacaktır.
Dosya İşlemleri
 Latex ve Zengin metin dosyalarının sisteme yüklenebilmesi sağlandı,
İfade Düzeltme İşlemleri
 Makaleyi yükleyen kişi için, Sen olarak yazan ifade Siz olarak düzeltildi
 Diyalog pencerelerindeki Yorum Ekle butonu, "Yorum Gönder" olarak değiştirildi
Makale Süreç İşlemleri








Makale dosyaları butonundaki dosya görünürlüğü durumu evet-hayır seçenekleri getirilerek
güncellendi,
Yayımlanmamış sayı makalelerinin, link üzerinden erişimle görüntülenmesi sorunu giderildi,
Makalenin yayımlama tarihini değiştirme durumu kısıtlandı,
Süreçteki diyalog pencerelerinde, Yorum ekle satırına boşluk girildiğinde ya da bilgi girilmeden
Yorum Ekle'ye basıldığında, ifade girilmesi gerektiğini içeren uyarı eklendi,
Makale ve Sayı Göster sayfasındaki, Sil butonlarına uyarı mesajı eklendi,
Editör ve yardımcı editörlere, yükledikleri makale dokümanını karşılıklı olarak değiştirebilme
yetkisi tanımlandı,
Süreçteki Makaleler sayfasında Yazar sütunundaki kullanıcı adları, yazar adı soyadı olarak
düzenlendi,











Süreçteki Makaleler sayfasında arama çubuğunun yanındaki sayı, listedeki makale sayısını
göstermektedir.
Süreç İşlem Geçmişi sayfasında makale durumlarının gösterildiği sütun oluşturuldu,
Süreç İşlem Geçmişi sayfasında yazarların kullanıcı adları, adı- soyadı olarak düzeltildi,
Süreç İşlem Geçmişi sayfasında kullanıcıların üzerindeki işlemleri, bitmiş işlemleri gösteren
sayaçlar, artık bu sayfada gösterilmeyecektir.
Süreçte gönderilen maillerin şablonlarını düzeltme yetkisi Dergi Yöneticisi, Editör ve Editör
Yrd. rollerine tanımlandı. Şablonlar, E-posta Taslakları sayfasında değiştirilebilir ya da e-posta
gönderimi kapatılabilir.
Bir makaleyle bağlantısı olmayan dergi bölümlerinin silinememesi sorunu giderildi,
Dergi bölümleri içerisinde makaleyi farklı bölüme taşıma özelliği eklendi, (Makale bölümünü
değiştirebilme)
Sayıya makale atama sayfasında makalelerin kolay bulunabilmesi için listede arama özelliği
eklendi,

Sistem ve Sunucu Yönetim İşlemleri
 Sistemde işlem yapılmadan oturumun açık kalma süresi 4 saate çıkarıldı.

