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- Nou camp URL web al formulari dels projectes competitius: Quan es donin d’alta projectes 
competitius a DRAC, a partir d’ara ja es poden afegir les URLs dels projectes, i en el cas dels 
projectes europeus, les URLs de CORDIS. Als projectes competitius que consten a DRAC com 
revisats, normalment els carregats automàticament, s’ha de demanar a suport.drac@upc.edu 
afegir la URL, atès que el camp deixa d’estar editable, igual que la resta del formulari. 
 

- Tiquet 1183534 - Acreditacions en carga UXXI:  Ara la càrrega automàtica diària d’UXXI cap 
a DRAC ja no duplica les acreditacions dels professors. 
 

- Tiquet 1071314 - Projectes no apareixen a reports:  S’ha arreglat el funcionament del camp 
“Projectes finançadors” de les publicacions i dels reports per tal que es puguin afegir els projectes 
no competitius provinents de la càrrega automàtica setmanal de projectes del SAP-FICO (CTT) cap 
a DRAC, a excepció d’aquells que són confidencials. 

 
- Tiquet 1114892 - No es troben entitats a projectes:  S’ha arreglat el funcionament dels 

camps “Entitat desenvolupadora”, “Entitats finançadores” i “Entitats participants” dels apartats de  
Participació projecte RDi competitiu, Participació projecte RDi no competitiu i Participació projecte 
d'innovació docent de DRAC per tal que es puguin afegir les entitats creades pels mateixos 
ususaris. 

 
- Tiquet 1186329 - "Estat revisió de qualitat" dels TFM creats amb el perfil de PDI:  En 

crear manualment un TFM amb el perfil PDI de DRAC, ara ja apareix informat el camp “Estat revisió 
qualitat” com “No revisable”, igual que si es crea amb la resta de perfils. 

 
- Tiquet 1187820 - Totales en memorias:  S’ha corregit el comptador de les diferents tipologies 

de personal que apareixen a les memòries generades mitjançant DRAC. 
 

- CORRECTIU Organització exposició: S’ha corregit el títol d’una columna. 
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