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1. Az ügynökség pluginjának kiválasztása 

Bejelentkezés után a bal oldali menüsor Eszközök menüpontjában az Import/Export menüpontban választhatjuk ki, hogy melyik plugint kívánjuk használni. 

Attól függően, hogy a CrossRef vagy a DataCite ügynökséggel állunk szerződéses viszonyban, válasszuk ki a megfelelő plugint! 

Amennyiben az Eszközök listájában nem jelennének ezek meg, akkor a Beállítások / Weboldal / Pluginok menüpontban kell engedélyezni a szükséges 

bővítményeket: a Nyilvános azonosító bővítmények között a DOI bővítményt, ill. szükség szerint az Import/Export bővítmények között a CrossRef XML 

Export Plugin-t vagy a DataCite Export/Regisztrációs Plugin-t. 

A DOI regisztrációról bővebb információ itt olvasható. 

 

http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/doi
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2. A CrossRef XML export plugin beállítása 

A. A szükséges folyóirat adatok kitöltése és bővítmények engedélyezése 

Amennyiben a folyóirat adatai még nem teljesek a rendszerben, az alábbihoz hasonló hibaüzenetek jelennek meg. Ha az adatokat pótoljuk a 
Beállítások menüben, elkezdhetjük a plugin beállítását.  
Ne feledjük a Beállítások / Weboldal / Pluginok menüben engedélyezni a DOI elnevezésű plugint a Nyilvános azonosítók pluginjai között. 
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B. Kapcsolattartó adatainak megadása 

Amennyiben a folyóirat adatait a Beállítások menüben már kitöltöttük, az alábbi oldal jelenik meg, miután kiválasztottuk a CrossRef XML export 
plugint az Eszközök / Import/Export menüpontban. Adjuk meg annak a kollégának a nevét és az e-mail címét, aki a DOI ügynökséggel tartja a 
kapcsolatot. Esetleges regisztrációs hiba esetén ő fog értesítést kapni. Az oldal alján mentsük a beállítást. 
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C. Automatikus regisztráció aktiválása 

Ugyanazon az oldalon, ahol a kapcsolattartó adatait megadtuk, megadható az ügynökségtől kapott felhasználónév és jelszó, amennyiben a 
regisztrációt emberi közreműködés nélkül, teljesen automatikusan szeretnénk végezni. A kapcsolat tesztelhető a CrossRef teszt API pont 
kiválasztásával, ill. élesíthető az első checkbox bejelölésével. 
Javasoljuk, hogy csak egy-két regisztráció után kerüljön erre sor, miután meggyőződtünk róla, hogy a rendszerben tett beállítások helyesek és a 
szerkesztőségben is jól működik a regisztráció feltételeit biztosító munkafolyamat, mivel a DOI-t nem lehet törölni vagy módosítani, csak a 
hozzá kapcsolat adatok javítására van lehetőség.  
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D. A bővítmény beállítások kitöltése 

A bővítmény beállítások kitöltése akkor is elengedhetetlen, ha nem automatikusan regisztráljuk az azonosítókat. Itt állíthatjuk be, hogy milyen 

objektumokhoz és milyen séma szerint rendeljen DOI-t a szoftver. 

A plugin menüpontjába való belépés után, a kapcsolattartó adatai felett válasszuk a DOI bővítmény beállítások menüt, majd adjuk meg az alábbi adatokat: 

1) Milyen objektumoknak regisztráljon a rendszer DOI-t: csak a cikkeknek vagy a számoknak, esetleg már a beküldött cikkeknek is 

2) Adja meg az ügynökségtől kapott DOI előtagot (prefix): pl. 10.12345 

3) Adja meg, milyen séma szerint képezze a rendszer az utótagot (suffix). Használhatja a rendszerben előre beállított sémát, adhat meg teljesen egyedi 

DOI-kat manuális adatbevitellel, ill. összeállíthat egyedi mintát az oldalon megadott útmutató alapján. Az alábbi példában a következő minta került 

beállításra: [folyóirat rövidítése].[évfolyam].[füzetszám].[oldalszám] 

FIGYELEM! Amennyiben az oldalszámot használjuk a DOI utótagjában, figyelemmel kell lenni arra, hogy az OJS egy mezőben, kötőjellel elválasztva 

tárolja a cikkek oldalszámát! Azaz, pl. a fenti példa alapján egy DOI így áll össze: ACRON.20.1.10-15 

 

Ha kitöltöttük a bővítmény beállításokat, az oldal alján van lehetőség az új séma szerint az összes objektumhoz DOI-t rendelni, ill. minden objektumban 

felülírni a korábban megadott azonosítókat az új beállított séma szerint. 

VIGYÁZAT! Ha a korábban megjelent cikkekhez már regisztráltuk a DOI azonosítókat, ne írjuk felül az új séma szerint a DOI-kat! 

Figyeljünk arra, hogy DOI-t osztani OJS-el ugyan csak egy kattintás, de a regisztráció feltétele, hogy a korábban megjelent cikkek PDF-ében is szerepeljen az 

újonnan kiosztott azonosító! 
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E. Manuális DOI regisztráció 

A CrossRef XML pluginba belépve a felső sorban válasszuk a Cikkek fület. Az itt megjelenő listában jelöljük ki azokat a cikkeket, amiknek a DOI-t regisztrálni 

kívánjuk. Az oldal alján található parancsok segítségével  

a) letölthetjük az XML fájlt és elküldhetjük az ügynökségnek (ebben az esetben javasolt a kijelölt cikkeket az ugyanitt található paranccsal Aktívnak 

jelölni) 

b) vagy elindíthatjuk a fájl validálását és ezután elindíthatjuk a regisztrációt. A rendszer ezután Aktívnak jelöli manuális beavatkozás nélkül a regisztrált 

cikkeket. 

Amennyiben a listában nem jelennek meg a cikkek, vissza kell lépni a cikkek Metaadat oldalára és az Azonosítók fülön DOI-t rendelni a cikkekhez. 
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F. DOI hozzárendelése a cikkekhez 

A Beküldések menüben keressük ki a cikket, amihez DOI-t kívánunk hozzárendelni, majd lépjünk be a cikk Metaadat ablakában, az Azonosítók fülre. 

Amennyiben előre beállított séma alapján osztja a folyóirat az azonosítókat, a rendszer felkínálja a megadott adatokkal képzett DOI-t. Amennyiben ez helyes, 

egyezik a cikk PDF-jén feltüntetett DOI-val, csak menteni kell az azonosítót. Amennyiben hibás, akkor szükség szerint javítani kell a cikk egyéb adatait (pl. a 

megadott oldalszámot). 

Amennyiben egyedi DOI suffix-t használ a szerkesztőség, itt van lehetőség arra, hogy a suffix-t beírjuk az erre fenntartott mezőbe. Mentés után a rendszer 

felkínálja a DOI azonosítót és ismételt mentés után rendeli azt hozzá a cikkhez. 
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