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1. ábra Jelszóváltoztatás 
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2. ábra Profil adatok megadása 

Személyazonosság: felhasználónévvel kapcsolatos beállítások 
Kapcsolat: elérhetőségek és az oldalon használt nyelv(ek) megadása 
Szerepkörök: feliratkozás a rendszer többi nyilvános folyóiratához (a felhasználó saját magát csak 3 féle szerepkörrel iratkoztathatja be más 
folyóirathoz) 
Nyilvános: profilkép, ORCID stb. 
Jelszó: jelszómódosítás 
Értesítések: email értesítést kérhetünk cikk beküldésről, bírálati eseményről, párbeszédekről (csak folyóiraton belül láthatók itt a beállítási 
lehetőségek) 
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3. ábra Saját folyóirat kiválasztása 
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4. ábra Folyóirat adminisztrációs oldal 

Feladatok: beavatkozást igénylő teendők listája 
Beküldések: a beküldött anyagokkal kapcsolatos teendők szakaszok szerinti listázása 
Folyóiratszámok: itt hozhatók létre az új/jövőbeni folyóiratszámok, illetve kezelhetők a korábbiak 
Beállítások: lásd alább 
Felhasználók & Szerepkörök: lásd alább 
Eszközök:  

Import/Export: a telepített import/export bővítményeket lehet itt használni 
Statisztikák: bizonyos szintű használati adatok lekérdezése 
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5. ábra Folyóirattal kapcsolatos beállítások 

Impresszum: a folyóirat neve, névrövidítései minden telepített nyelven 
Kapcsolat: fő kapcsolattartó adatai 
Rovatok: új rovat létrehozása 
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6. ábra A folyóirat weboldalának általános megjelenítési és működési beállításai 

Megjelenés: logó, oldalszín, sablon, fejléc stb. beállításai 
Információ: a folyóirat közlendője és szabályok szerzőknek, olvasóknak, könyvtárosoknak 
Archiválás: nemzetközi szabványok szerinti archiválás 
Nyelvek: alapértelmezett nyelvek beállítása 
Pluginok: telepített és telepítendő bővítmények és azok beállításai 
Közlemények: hír jellegű közlemények megadása, közleménytípusok felvétele 
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7. ábra Folyóirat szerkesztés munkafolyamat beállítások 

Komponensek: a beküldött cikk és kapcsolódó anyagok típusainak konfigurálása 
Beküldés: szerzői útmutatók, benyújtás ellenőrzőlista, értesítések beállítása, cikk metaadat engedélyezése 
Bírálat: bírálattal kapcsolatos határidők, űrlapok, politika kialakítása 
Megjelentetési dokumentumok: a folyóirat szerkesztésével, működésével kapcsolatos irányadó dokumentumok 
Emailek: rendszerszintű emailek, email sablonok beállításai 
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8. ábra Indexelés, hozzáférési engedélyek, szerzői jogi információk 

Indexelés: keresőmotor beállítások 
Hozzáférés: a folyóirat nyílt hozzáférésének beállítása 
Fizetések: pénznem beállítás 
Engedélyek: copyright beállítások 
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9. ábra Új felhasználó felvétele, szerepkör módosítások, külső felhasználók hozzáférése az oldalhoz 

Felhasználók: új felhasználó hozzáadása, bejelentkezés meglévő felhasználó nevében, felhasználók összevonása 
(a rendszerben nincs felhasználó törlés funkció!) 

Szerepkörök: szerepkör és munkafolyamat szakasz mátrix 
Oldal hozzáférési beállítások: látogatók hozzáférési és regisztrációs kötelezettségeinek beállítása 


