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INTEGRAR ARTICLES DE REVISTES I DE PROCEEDINGS DEL  
CROSSREF AMB EL DOI A DRAC 
 
Per fer servir la integració d’articles en revista i en proceedings de Crossref a l’hora 
d’incorporar noves activitats a DRAC, només cal que primer escolliu el tipus de 
publicació que voleu incorporar a DRAC a la seva pàgina d’inici amb el cursor. Com ara, 
per exemple, articles en revista i en prémer el botó d’Activitat nova, veiem que 
apareix el quadre de diàleg titulat “Cerca per DOI a Crossref” on apareix el missatge 
“Si saps el DOI, introdueix-lo, sinó prem Continua”:     

                 

        
 
Afegim el DOI de l’article o treball presentat en congrés que volem incorporar a DRAC 
dins de la casella en blanc i premem la tecla d’intro o el botó de “Continua”:                 

          
 



                            
 

2 
 

 
A continuació veureu que, si el DOI està a Crossref, DRAC ens obre el formulari de l’article 
o del treball presentat en congrés emplenat amb les dades que ha trobat al Crossref. 
Com per exemple:  

 

                   
 
Com podeu veure, són bastants, l’únic que en algun cas s’ha d’acabar d’emplenar la 
part dels coautors, on només hem de cercar-los al cercador i afegir-los com quan 
donem d’alta un article o treball presentat en congrés manualment a DRAC. Els afegim 
seguint la llista que ens dóna Crossref i premem el botó de Crear per tal de crear el 
nou article a DRAC, tal i com us mostrem a l’exemple següent: 
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I en el cas dels treballs presentats en congrés, només cal emplenar, a més a més, les dades 
del congrés, de l’edició i del llibre d'actes copiant les dades obtingudes de Crossref dins de les 
capses grises, i enganxant-les als camps de DRAC per cercar primer el congrés.  

Una vegada hem escollit el congrés que ens ha trobat DRAC clicant a sobre, cerquem l’edició 
amb la tecla d’espai i l’escollim clicant a sobre de la opció que ens coincideixi amb la nostra 
cerca, i fem el mateix amb el camp del llibre d’actes: 



                            
 

4 
 

           
 
Si no ens troba ni l’edició ni el llibre d’actes a DRAC; igual que en el cas dels 
congressos, cal donar-los d’alta manualment clicant a l’enllaç de la capsa grisa del 
camp Congrés on diu “Podeu incorporar congressos no existents a Drac fent click aquí”, 
aprofitant el nom de l’edició del congrés que Crossref ens ha facilitat.  
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També podem continuar creant articles en revista i en proceedings a DRAC sense fer 
servir la integració de Crossref. Per fer-ho, cal que al quadre de diàleg titulat “Cerca 
per DOI a Crossref” cliquem directament el botó de “Continua” sense incorporar cap 
DOI a la casella de cerca, i DRAC us obrirà el formulari de creació d’un article en revista 
o d’un treball presentat en congrés completament en blanc, com feia fins ara.  
 
La integració de publicacions de Crossref a DRAC ha estat programada per tal que 
detecti si una publicació ja existeix com article en revista o com a treball presentat 
en congrés i ens dóna la opció d’accedir al registre existent:  
 

 

                                                                                               
 
 
També detecta si volem donar d’alta un DOI com article en revista que en realitat a 
Crossref és un treball presentat en congrés, o viceversa. Veureu que si ho intentem 
ens avisa mostrant els següents missatges amb les opcions que tenim: 
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Per últim, a vegades pot donar un missatge d’error quan cerquem el DOI del tipus 
“Error de connexió amb Crossref: 503 Service Unavailable”: 
  

 
 
En aquest cas, us recomanem tornar a intentar integrar l’article en un altre moment, 
ja que es tracta d’un problema amb el servei de Crossref, i no de DRAC. 
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