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Novetats DRAC 2.7t              14/02/2019 

Millores 
 

Currículum/Memòries 
 

- Mostrar arbre d’activitats per CVAQUs: a la pestanya de Currículum, al triar un dels models 
CVAQU es mostra l’arbre de selecció d’activitats per defecte marcades aquelles que apareixen al 
model de CV triat.  
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- No apareix l’edició de llibre d’actes a les memòries: S’ha modificat la memòria d’unitats i grups 
per tal que hi aparegui també la informació d’aquest apartat de DRAC. 

 

Activitats 
 

- Càrrega PRISMA treballs acadèmics: Matching tipologies treball acadèmic: Hem creat una 
nova tipologia de treball acadèmic: "Treball de fi de grau" amb les traduccions corresponents a la 
CRUD. Quan fem la càrrega de PRISMA no fa matching i els carrega com a tipologia "Altres" i el valor 
associat "Treball de fi de grau". Si modifiquem alguns dels registres a DRAC per triar l'opció 
corresponent del desplegable, al tornar a fer la càrrega matxaca i torna a posar el valor "Altres". 

- Control de duplicats en l’alta d’entitats: quan un usuari dóna d’alta una entitat, DRAC comprova 
pel títol d’aquesta si ja existeix i en aquest cas la reaprofita i no crea un duplicat (com fins ara 
passava), en cas que no existeixi, la dóna d’alta. 

 

Administrador DRAC 
 

- Revistes Notables UPC (àmbit arquitectura) 
o Càlcul amb avaluació Notable UPC: en llençar un càlcul UPC, detecta per cada revista les 

classificacions de l’àmbit d’arquitectura i assigna la puntuació corresponent segons els 
criteris de Punts PAR. 

o Log del càlcul de punts PAR amb indicacions de les revistes notables 
d’arquitectura: en el log que es genera al calcular els punts PAR, s’afegeix informació sobre 
els articles en revista que han estat valorats com a notables en l’àmbit d’arquitectura. 

 

-  Millora- Tiquet 908609 - Creació botó edició a adscripcions orgàniques i funcionals: 
S’afegeix un botó que permeti editar les adscripcions orgàniques i funcionals dels usuaris. 
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Correctius solventats 
 

- Alta presentació congressos "NO PUBLICAT" com a Pendent revisar: Les presentacions a 
congrés que no han estat publicades s'estan creant com a "Pendent de revisar" quan hauria de ser 
"No revisable", com ja s’havia fet sempre.  

- CVA – congressos a l’arbre d’activitats a triar: En marcar el CVA a la pestanya Curriculum, s'ha 
d’amagar l'apartat de congressos atès que no hi ha d’aparèixer. 

- Tiquet 905155: Correcció revisor revistes en CVN en anglès. Substituir "Reviewer de..." per 
“Reviewer of...” . 

- Tiquet 907970 - Errada llistat pantalla "Consulta de punts PAR personals": Quan llisto els 
PAR dels capítols de la UPC apareix un missatge que es mostra als PDI que no tenen cap activitat a 
mostrar: "No tens cap activitat avaluada en aquest període. (...)” 

- Correctiu a Publicacions sobre l’obra: Al donar d’alta una nova revista dins d’aquesta apartat 
l’aplicatiu peta i dóna un error. 

- Correctiu Punts PAR: No mostra res per pantalla en crear un repartiment. 


	Millores
	Currículum/Memòries
	Activitats
	Administrador DRAC

	Correctius solventats

