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OJS – Open Journal Systems       - belépési felület



Szerkesztőként belépve a 
rendszerbe a következő 
kategóriába sorolt 
kéziratokat látunk:
- unassigned – új kézirat
- in review
- in editing – az 

elfogadott, de még nem 
publikált kéziratok



UNASSIGNED SUBMISSION

Új kézirat sorsa lehet:
- szerkesztőhöz 

rendelés
- vagy elutasítás 

azonnal, ha pl. nem 
illeszkedik az újság 
profiljába



Bírálat alatt álló 
kéziratok listája

Látható a kéziratok 
típusa, a bírálatra 
küldés időpontja, és a 
bírálati határidőig 
hátralévő hetek száma

színes háttér jelzi, ha 
szerkesztői teendő van 
egy kézirattal



Bírló felkérése



Bírálat alatt álló kézirat

A rendszer automatikus 
emlékeztető emailt 
küldd a bírálónak a 
határidő közeledtéről 
illetve lejártáról



Megérkezett a bírálat 
eredménye

A bíráló kitöltötte a Review 
Form-ot, ezen kívül feltölthet 
fileokat is a bírálathoz, ha 
szeretne
A szerzőt értesítettük az 
eredményről



Elfogadott, megjelenés 
előtt álló kéziratok listája

Zöld szín jelzi, ha kész a 
nyelvi lektorálás



NAME OF COPYEDITOR

Elfogadott, megjelenés 
előtt álló kézirat

Itt kérjük fel a 
copyeditort, 
ő feltölti a javított 
kéziratot és 
megjegyzéseket fűzhet 
hozzá

Beállítjuk, hogy mely 
számban szeretnénk 
megjelentetni a 
kéziratot, a rendszer 
összeállítja az adott 
száma szánt kéziratok 
listáját



Tervezés alatt álló lapszámaink



OJS bevezetése

• Miért?

Célunk a lap fejlődése volt, az impakt faktor megszerzése, majd ennek növelése. A komoly nemzetközi lapok mintájára szerettük volna 

mi is elektronikussá tenni a kézirat feltöltést és kezelést. Úgy gondoltuk, ez növeli munkánk hatákonyságát és a szerzők számára is 

pozitív üzenete van, professzionálisabb folyóirat képét nyújtja .

• Hogyan? 

Fokozatosan álltunk át az emailben történő kézirat fogadásról az online rendszerre. A bevezetés időpontjától a már beérkezett

kéziratokat végigvittük a megszokott úton, de újakat már csak az OJS-be fogadtunk, így az elején viszonylag kisebb kéziratszámmal volt 

alkalmunk kitapasztalni a rendszert. 

Emellett próbakéziratokat töltöttünk fel és vittünk végig a rendszeren, amelyről minden értesítés a mi emailcímünkre futott be.



Felmerült kérdesek:

• Kézirat típusaink beállítása – Letter to the Editor, Book Review

• Bírálati idő

• Emlékeztető emaileket mikor küldjön?

• Submission checklist beállításai

• Levél sablonok

• Review Report Form – To the Editor, To the Author and Editor

• Editorok szerepköre

Ezekben a kérdésekben volt – többet között - lehetőség személyre szabni lapunk igényeihez az OJS rendszert.

Sok segítséget kaptunk a kezdeti kérdésekben az Akadémiai Kiadó munkatársaitól.



Lehetőség van a szerzők és a bírálók 
visszajelzései alapján is kisebb 
módosításokat létrehozni.

Pl. egy szerzőnk jelezte, hogy megzavarta, 
hogy csak egy filet tud feltölteni a 
rendszerbe, a kézirata több fileból állt.
A rendszer tud több filet fogadni, csak egy 
későbbi lépésnél.
Hogy ezt egyértelműbbé tegyük, egy 
megjegyzést helyeztünk el a kérdéses 
oldalon arról, hogy a többi filet később 
tudja feltölteni.



OJS előnyei

• Átláthatóság, követhetőség – gyorsabb reagálás

• Biztonság – a rendszer mindent archivál, későbbi kérdéses esetekben minden 

kereshető, az elutasított kéziratokkal kapcsolatos levelezések is, erre volt is már 
szükségünk elutasított szerzőkkel kapcsolatos vitás ügyekben

• Növekedés – az OJS bevezetése után azonnal megnövekedett a beérkező kéziratok 
száma

• Alakíthatóság

• Automatikus emlékeztetők
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