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Yayına Kabul edilmiş ancak henüz düzenlemesi yapılmamış makalelerin dergi sayfasında
otomatik listelenmesi sağlandı. Dergi ana sayfalarında “Kabul Edilmiş Makaleler” sayfasında
görüntülenebilir.
Arşivde yer alan makalelerin üst verilerinin, dergi zorunlu dilinde gösterilmesi sağlandı.
Süreçteki diyalog pencerelerinin, “İşlemi Tamamla” ve “İşlemi Tekrar Aç” butonlarına onay
mesajı eklendi.
Hakem tarafında, makale daveti reddedildiğinde, hakemin sayfasından makalenin kaldırılması
sağlandı. Hakemler sadece kabul ettikleri makaleleri görüntüleyebilecek.
Dergilerin yönetim sayfasında yer alan dergi kapaklarına tıklandığında yaşanan takılma
problemi giderildi. Dergiler, yönetim sayfalarındaki kapaklara tıklayarak, dergi ana sayfalarına
ulaşabilirler.

Dosya İşlemleri









Yeni yayınlanacak sayıların tek pdf olması engellendi. Bir sayı içerisinde hiç makale yoksa sayı
yayından kaldırılacaktır. Makale eklendiğinde ise yayınlanabilir ve tam dosya eklenebilir
olacaktır. Bu özellik daha önce yayınlanmış sayıları etkilemeyecek, sadece üzerinde işlem
yapılan sayılarda geçerli olacaktır.
Gönderi detaylarındaki değerlendirme sürüm dosyasının silinebilmesi ve değiştirilebilmesi
sağlandı.
Süreç Ayarlarında aç/kapa özelliği ile değerlendirme sürüm dosyalarının hakeme otomatik
olarak iletilmesi sağlandı. Hakem daveti kabul ettiğinde, Değerlendirme sürümü alanına
eklenen dosya hakeme gönderilecektir.
Süreç Ayarlarında oluşturulan formların, Düzenleme butonlarındaki aç/kapa özelliği ile,
hakeme değerlendirme formu otomatik gönderilebilir oldu. Hakem daveti kabul ettiğinde,
form otomatik olarak iletilecektir.
Gönderi detaylarındaki gönderi dosyalarının; sadece Editör, Editör Yardımcısı ve adımda
yetkilendirilmiş kullanıcılara görünür olması sağlandı.

İstatistik İşlemleri


Süreçteki makalelelere davet cevap gecikti istatistiği eklendi.

Kullanıcı İşlemleri


Kullanıcıların profil sayfasındaki makalelerinde yaşanan yazar sıralama hatası düzeltildi.

Mail İşlemleri
•
•

Hakem davet maillerindeki linkler aktifleştirildi.
Dergi üzerinden giden maillerin konu bilgisine, ilgili dergi başlığının eklenmesi sağlandı.

Makale Süreç İşlemleri
•

•
•
•

Dosya Ekle/Gönder penceresinde yer alan dosyaların, işlem tarihi ve saatine göre (en son
gelen en başta) sıralanması sağlandı. Daha önce bu alanda tarih bilgisi tutulmadığı için,
bundan sonra gelen dosyalarda geçerli olacaktır.
Bölüm editörü penceresinde işlem yok ise diyalogun silinebilmesi sağlandı.
Yazarın, kendi ilettiği makalesinin süreci içerisinde, farklı rollerle işleme atanması engellendi.
Hakem hatırlatma işlemi birden fazla kez yapılabilir oldu.

Makale İşlemleri
•

•
•

Makale gönderiminde ve makale oluşturma işlemlerinde, dergi bazında ORCID zorunluluğu
seçilebilir oldu. Yazarlarından ORCID bilgisini girmelerini isteyen dergiler, Gönderi Ayarları
sayfasında, bu özelliği etkin hale getirebilirler.
Makale gönderiminde, dergiye makale yüklemede ve makalelerin yazarlarını düzenleme
sayfalarında sorumlu yazarın işaretlenebilmesi sağlandı.
Makale yeni oluşturma sayfasında gönderilme tarihi sorunu giderildi. Gönderilme tarihi geriye
dönük olarak girilebilir ve düzeltilebilir oldu.

