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Millores 
 

- Administrador DRAC – Manteniment punts manuals: mostrar el subcriteri (abstract-

text complert) pels treballs als congressos. 

- Càrrega CTT – Subvencions: Es modifica el comportament. En comptes d'esborrar les 

SUBV i tornar-les a crear, el procés mirarà si existeix la subvenció per codi+exerici, si existeix, 

la re-aprofitarà, sinó, la donarà d'alta com una nova SUBV.  

Correctius solventats 
 

- Correctiu CVAQU B1 (tiquet 855770): al filtrar per dates no es mostrava l’apartat B1. 

- Correctiu actualització participació GR (tiquet 851854): En voler canviar un valor 

d'una participació, concretament el GR d'un participant que disposa d'una pertinença a un 

CER/TECNIO, dóna error l'aplicació. 

- Correctiu títols reports CVN castellà (tiquet 851985): al CVN en castellà no es 

mostren els títols dels reports que no tenen traducció. 

- Correctiu llistat PAR filtre pendent adjuntar postprint (tiquet 853714): en el llistat 

de PAR es mostren com “no valorades perquè està pendent d’adjuntar-se postprint” les 

activitats entrades a DRAC amb posterioritat a la data límit que s'especifica en el moment de 

fer el càlcul.  

- Correctiu Subject Categories no surten ordenades per quartil (tiquet 846468): a 

articles en revista quan selecciones una revista indexada, no apareix el  millor Subject 

Category per defecte. 

- Comportament estrany a Subject Category de revistes: En voler posar a un article un 

subject category del 1997, un cop triat, no el mostra. 

- Correctiu duplicats persones no UPC amb DNI ja existent: Des d’una activitat quan 

crees un participant no UPC amb un DNI ja existent a DRAC, no ho detecta i el duplica. 

- UPC Sènior no apareix com a membre d’un grup de recerca: Els UPC Sènior que 

pertanyen a un grup de recerca no es mostren en la memòria d’aquest, ni per pantalla. 

- Correctiu càrrega CTT – errades apareixen al log: En el log de la càrrega del CTT es 

mostren errades que no s’entenen. 

- Administrador DRAC - CRUD Classificacions revista: Si una classificacióté marcat el 

check Decil, no es mostra al CRUD de classificacions, però sí a la cerca avançada que disposen 

els articles en revista. 


