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Novetats DRAC 2.7k              12/9/2018 
 

Millores 
 

Serveis Web de DRAC 
- WS GrupsRecercav5: Crear nova versió del WebService GrupsRecercaV5, que proporcioni també 

l’adreça, localitat, país, regió i URL a la resposta consultaGrupRecerca. 

 

Activitats 
- Control de publicacions per DOI: Al crear una activitat amb DOI es vol que, a part de contrastar 

amb Crossref que existeix, es comprovi si a DRAC ja tenim activitat amb mateix DOI. Hauria de 
mostrar un popup indicant les activitats (url). Per a Articles en revista, publicacions a congressos 
(actes de congrés), i capítols de llibre. 

 
- Càrrega automàtica de l’editorial en crear nova revista: Es desitja que a articles en revista, 

en el formulari de creació d'una revista, quan indiques l'ISSN realitzi una crida a Crossref i recuperi 
el nom de l'editorial per crear-la automàticament a DRAC. 
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Punts PAR 
- Llistat PAR PDI- si no hi ha res a mostrar, indicar-ho: Es reben tiquets d'usuaris que diuen 

que si hi ha algun problema perquè els hi surt el llistat de PAR buit, i és perquè no tenen cap 
activitat del període que hagi rebut punts PAR. Cal afegir algun comentari informant d'això i amb el 
link cap al portal, on es mostren les activitats que donen PAR. 

 
 
 

Correctius solventats 
 

- Error al tornar de adjuntar fitxer a UPCommons (tiquet 863621): Al pujar un fitxer a 
UPCommons, el DRAC mostra un error.  

- Correcció error ortogràfic a l’apartat F5 del CVDRAC: Corregir el títol de l'apartat “F.5 
Tramos de investigación, docencia y gesntión” del CVDRAC en castellà. 

- Errada llibre d’actes duplicats: Al modificar una acta de congrés, si descartes el llibre d’actes 
que hi consta, i crees un de nou, es duplica. Un d’ells queda vinculat a l’activitat, i l’altre orfe. 

- Projectes CTT carregats a DRAC com a NO REVISABLES: Els projectes CTT que s’estan 
carregant automàticament cada setmana de cop i volta tenen el camp Estat revisió de qualitat com 
a “No revisable”, quan hauria de ser REVISADA.  
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