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Novetats DRAC 2.7u              28/02/2019 

Millores 
 

 

Activitats 
 

- Millora organització i assistència a cursos i seminaris, i pertinença a entitats científiques: 
S’ha afegit un botó que permet crear noves entitats no existents a DRAC. 

- Millora cerca entitats per acrònim i nom: Es vol que les entitats es puguin cercar no només per 
nom sinó per acrònim també. 

 

Personal 

- Recuperar email dels estudiants de doctorat: Cal recuperar el correu electrònic dels estudiants 
de doctorat que en un futur es donaran d’alta a DRAC, per tal de poder-los enviar després les 
notificacions relacionades amb activitats introduïdes. 

- Canvi càrrega UPC Sènior: L’actual equip rectoral va canviar el programa UPC Sènior per tal que 
tots els jubilats per defecte ho siguin. Cal modificar la càrrega de Gauss a DRAC per tal de recollir 
aquest canvi. 

 

Administrador DRAC 
 

- Canvi etiquetes adscripcions PDI: cal canviar “adscripció funcional” per “vinculació”, i 
“adscripció orgànica” per “adscripció”. 

- Millora - Càrrega PRISMA treballs acadèmics: Afegim al principi del log resultant de la càrrega 
de PRISMA  les dates d’inici i fi del període carregat. 
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Correctius solventats 
 

- Impartició i assistència a cursos i seminaris: El camp Centre/Institut només mostra 4 valors, 
cal que mostri totes les entitats revisades i les creades pel mateix usuari.  

- Tiquet 857511 - Correctiu permisos llistat desglossat punts PAR: Un usuari amb el perfil de 
suport de grup de recerca + perfil PDI no pot generar el llistat de PAR del Grup. 

- Tiquet 905155- II: Correcció revisor revistes en CVN en anglès. Substituir "Reviewer de..." per 
“Reviewer of...” . A la darrera versió vam veure que hi havia diferències entre l’entorn de proves i 
d’explotació de la FECyT, i per tant no funcionava bé a DRAC 

- Tiquet 911625 – Entitats mostrades per triar no revisades: Hi ha camps d'entitat on la llista 
a mostrar no filtra per revisades+creades per l'usuari, sino que mostra també les que tenen com a 
estat de revisió: "Cap" (de migració Fènix). 

- Correctiu càrrega de personal de SPA: Investigar i solventar la duplicitat d’adscripcions que es 
creen a DRAC amb la càrrega automàtica d’SPA. (Tiquet 903642) 
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