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Novetats DRAC 1.1h 
ACTIVITATS 
- Cerca per “nom del treball” a congressos: enlloc de cercar per edició del congrés s’ha 
modificat per tal de permetre cercar pel nom del treball presentat/publicat. 

- Reaprofitament d’informació a congressos: quan introdueixes una presentació o publicació 
en un congrés, un cop tries el congrés, al camp d’edició de congressos es mostren totes 
aquelles edicions del congrés ja introduïdes a DRAC. En cas de no trobar la de l’any que es 
cerca, permet crear-la per tal que a partir d’aquell moment ja es trobi a DRAC i la puguin 
reaprofitar la resta d’usuaris. 

- Simplificació a cursos i seminaris: S’ha simplificat l’apartat de cursos, tant l’assistència com la 
impartició, fins ara es demanava el nom del curs/seminari, i el de l’edició, a partir d’aquesta 
nova versió s’ha eliminat l’edició i només hi figura el nom del curs/seminari. 

- IMPORTANT per a membres de CER i TECNIO: Quan us afegiu com a participants dins una 
activitat per defecte les vostres activitats apareixen a la memòria dels CER o TECNIO dels quals 
sou membre. En cas de que alguna activitat no estigui relacionada amb el CER o TECNIO cal 
que editeu les vostres dades com a participant, prement la icona que trobareu després del 

vostre nom a la llista d’autors: . 

- Camp DOI a text en actes de congrés: En l’activitat text en actes de congrés s’ha afegit el 
camp DOI (Digital Object Identifier) propi de la publicació. 

 

CURRÍCULUM/MEMÒRIES 

- S’ha solucionat el problema tècnic que hi havia en el llistat de personal que apareixia a les 
memòries de les unitats i grups de recerca. 

 

ALTRES CONSULTES 
- S’ha resolt el problema tècnic que hi havia en l’ordenació per categories del  llistat de 
membres d’un GR/UB.  

 

REVISORS DE QUALITAT 
- S’ha resolt l’ordenació de les activitats pendents d’ordenar alfabèticament quan es selecciona 
“Veure totes”. 

- Els revisors de qualitat poden accedir a veure les al·legacions de les activitats revisades per 
ells. 
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