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EvaSys metisz

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

1. A *-gal jelölt kérdések kötelezőek!
Kedves Felhasználónk!

A DEENK által kifejlesztett Métisz szoftverrel TDK és DETEP munkák feltöltése és bírálata során,
valamint OA folyóiratok publikálási folyamata alatt találkozhatnak a DE polgárai és a folyóiratok
szerkesztőbizottságai.

 (Maga a Métisz olyan egyedi, a tudományos, open access folyóiratok online kezelésére és publikálására
alkalmas szoftver, melynek célja a tanszékek, tudományos társaságok által kiadott folyóiratok
láthatóságának és indexeltségének növelése a digitális megjelenés biztosításával.     A Métisz alkalmas a
folyóiratok kurrens számainak a nyomtatott verzióval párhuzamos vagy attól független publikálására, az
archív számok megjelenítésére, valamint a teljes szerkesztési-publikálási folyamat kezelésére.)
Felmérésünkben a használatával kapcsolatos tapasztalataikat kívánjuk feltérképezni, esetleges fejlesztési
ötleteiket összegyűjteni.

Várjuk válaszaikat 2016.05.23-31. között!

Köszönettel,
a DEENK munkatársai

1.1 *Halott-e már Ön a DEENK Métisz 
szolgáltatásáról?

igen nem

1.2 *Használta-e már Ön a DEENK Métisz
szolgáltatását?

igen nem

1.3 *Milyen minőségében használta Ön a DEENK Métisz szolgáltatását? (Többet is megjelölhet!)
TDK dolgozat írója TDK dolgozat bírálója DETEP hallgató
DETEP bíráló nyílt hozzáférésű folyóirat

szerkesztőbizottsági tagja
nyílt hozzáférésű folyóirat
technikai szerkesztője

nyílt hozzáférésű folyóirat
olvasója

egyéb

1.4 Egyéb, mégpedig? (1.3-as kérdés egyéb kategóriájának kifejtése)

1.5 *Mióta használja Ön a DEENK Métisz 
szolgáltatását?

kevesebb,
mint 1 éve

1 éve 2 éve

3 éve 4 éve 5 éve
6 éve

1 2 3 4 5 0
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EvaSys metisz

1. A *-gal jelölt kérdések kötelezőek!   [Folytatás]
1.6 *Mennyire segítette a DEENK

Métisz szolgáltatása a bírálati
folyamatot? (1:egyáltalán nem - 5:
teljes mértékben; 0:nem tudom
megítélni)

*Mennyire elégedett Ön a Métisz...(1:teljes mértékben elégedett - 5:egyáltalán nem elégedett; 0:
nem tudom megítélni)

1 2 3 4 5 0

1.7 *...-ben közölt közlemények
megjelenési gyorsaságával?

1.8 *... által támogatott bírálási
folyamat gyorsaságával?

1.9 *...által a szerkesztőségeket
támogató menedzsment munkával?

1.10 *...-hez kapcsolódó marketing
tevékenységgel?

1.11 *...feltöltő felületével?
1.12 *...-t működtető Debreceni

Egyetemi Kiadó és a
szerkesztőségek közötti
kommunikációval?

1.13 *...statisztika szolgáltatásával?
1.14 *...design elemeivel?
1.15 Milyen előnyeit látja Ön a DEENK Métisz szolgáltatásának? 

1.16 Milyen hátrányait látja Ön a DEENK Métisz szolgáltatásának? 

1 2 3 4 5 0
1.17 *Mennyire elégedett Ön a DEENK

Métisz szolgáltatásával
összességében?

1.18 Mely területen látná Ön fejlesztésre érdemesnek a DEENK Métisz szolgáltatását?
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EvaSys metisz

1. A *-gal jelölt kérdések kötelezőek!   [Folytatás]
1.19 Van-e Önnek egyéb megjegyzése a DEENK Métisz szolgáltatásával kapcsolatosan?
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