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Vážení a milí administrátoři IS/STAG!
Dostáváte do rukou jedenácté vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké
připomínky, oceníme, pokud nám je pošlete.

VLIV BLOKACE STUDENTSKÝCH KONT NA PORTÁLOVÉ APLIKACE
Upravili jsme chování portálových aplikací a aplikace webových služeb ve vztahu ke studentům, jejichž uživatelské konto je zablokováno nebo vůbec
neexistuje. Na školách, které ověřují portálové přihlašovací údaje (jméno a heslo) vůči jiným systémům nežli IS/STAG, se takový student mohl do
portálu přihlásit a následně mohl provádět téměř libovolné akce – mohl prohlížet obsah mnoha svých aplikací, byl limitován pouze v případě některých
zápisových operací (nemohl si například předzapsat či se zapsat na zkoušku).
Nově budou takoví studenti skutečně zablokováni, tj. nebudou moci v portálu provádět vůbec nic – přepnou-li se na osobní číslo, které je zablokováno (či
jeho konto vůbec neexistuje), nebudou funkční žádné aplikace a všechny budou vypisovat pouze informační hlášku, viz obrázek níže.
Funkcionalita slouží především studijním referentkám k tomu, aby mohly na nespolupracující studenty vyvinout nějaký "tlak" a donutit je přijít osobně na
studijní oddělení. Zároveň tímto nyní sjednocujeme chování našich aplikací, které se dosud se v tomto směru chovaly nejednotně, podle způsobu
ověřování portálu na dané škole).

Student se zablokovaným kontem uvidí tuto stránku

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 26.05.2019 - 12.06.2019 (BUILD 190612)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
Globální
Aplikace umí v době předzápisové špičky (začíná 30 minut před datem startu předzápisové skupiny a končí 3 hodiny po něm) omezit některé funkce,
o kterých víme, že jsou náročné a mohly by způsobit komplikace. V současné chvíli je to vyhledávání kvalifikačnímch prací v aplikaci prohlížení, které
ještě nebylo optimalizováno a je velmi náročné na zdroje v databázi.
RT 304688 - Optimalizace paměťové náročnosti ukládání exportů do formátu XLSX
v modulu nových reportů a ve webových službách.
RT 304688 - Webové služby - Optimalizace paměťové náročnosti ukládání exportů do formátu XLSX
v modulu nových reportů a ve webových službách.
RT 304568 - Webové služby
Služby vracející informace o souborech (např. soubory/getSouboryMetadata) vracely velikost souborů zaokrouhlenou na celé kilobyty. Upraveno, aby
vracely velikost zcela přesně.
RT 292734 - Webové služby
Studenti s neplatnými či zablokovanými konty již nebudou moci volat webové služby pod takovými osobními čísly. Má vliv pouze na webové služby,
které vyžadují přihlášení.
RT 294788 - Tisk zadání VŠKP
Doplněn nový typ osoby u VŠKP a to Garant stud. programu/oboru.
RT 298141 - Tisk zadání VŠKP
drobné dodělávky.
RT 292991 - Praxe
celkové slovní hodnocení metodikem aprobace
RT 292734
Studenti s neexistujícími nebo zablokovnaými konty nebudou mít nyní k dispozici vůbec žádnou funkcionalitu v portálu ani modulu webových služeb.
Detaily budou zveřejněny v newsletteru IS/STAG.
Globální - Webové služby
Aplikace WS se umí připravit na předzápisovou špičku podobně, jako portálová aplikace - Aplikace webových služeb se v den, kdy jsou předzápisové
špičky, automaticky omezí tak, že neotevře více než 2 spojení k databázi. Je to pro případ, aby někdo prostřednictvím modulu WS nemohl během
předzápisu příliš narušovat jeho průběh.
Globální
Statické soubory nyní opět vracejí prohlížečům informaci, že je jejich platnost 6 hodin (dříve se vracelo 30 minut). Ovlivňuje to konfiguraci na nové
verzi naší platformy.

RT 292734
Portál nově umožňuje některé portlety na stránce vůbec nezobrazit, v případě, že si to portlet přeje. Použití bude například v případě, kdy aktuální
uživatelská role nemá na portlety na dané stránce práva. Místo, aby se chybová hláška několikrát opakovala, bude zobrazena pouze jendou v horním
portletu a další spodní portlety již vidět nebudou vůbec.
RT 292991 - Praxe
vkládání dokumentů pro studenty sekretářkou pracoviště (nový portlet 'Dokumenty pro studenty')
RT 294274
Úprava rozvrhů pro novou možnost zadání jednorázové rozvrhové akce i na dny označené jako svátek.
RT 294788 - interní
Tisk zadání VŠKP - zavedeny selecty na nový typ osoby u VŠKP a to garant stud. programu/oboru.
RT 294274 - Grafický editor rozvrhu
Možnost zadat jednorázovou rozvrhovou akci i na den označený v kalendáři jako svátek
RT 292991 - Praxe
možnost registrace praktikanta jen s jednou aprobací, úprava hromadného vkládání a editace účastníků
RT 302367 - Webové služby
Napojení na aktualizované API spisové služby Magion pro přidávání příloh k písemnostem. Hotovo předání binární podoby písemnosti do spisové
služby Magion.
RT 300772 - Webové služby
Přidání položek do výstupu služby users/getOsoba
RT 303603 - Webové služby
Do výstupu služby programy/getStudijniProgramInfo přidána položka 'akreditovanSeSpecializaci'
RT 301659 - Webové služby
Do výstupu služeb pro vytížení místností fakultami/katedrami dodělána čísla pracovišť (přiložena další položka z číselníku pracovišť, případně z
položky 'středisko' od jednorázové akce)
RT 296262 - Webové služby - Úprava vytváření spisů ve spisové službě Athena
možnost volit spisový znak spisu zvlášť pro studenty a zvlášť pro přijímací řízení
RT 279289 - Témata kvalifikačních prací
Přidán report pro tisk podkladu z portletu Témata kvalifikačních prací. Studenti si mohou vytisknout svoji přidělenou práci (případně prázdné PDF)
jako v portletu Kvalifikační práce.

WINDOWS KLIENT
RT 301347 - HK0010 (1.30) Nové položky
Přidány položky pro elektronický podpis
RT 303584 - ES0010 (12.00) Tlačítko Vypořádání studenta
Nové tlačítko Vypořádání studenta na záložce Celkové výsledky (funkční pouze na ZČU)
RT 232130 - PZ0020 (3.35) Doplnění položek
Při vytváření dokladu pro platbu za přijímací řízení uchazeče vyplňování položek uchazec_idno_prri/uchazec_idno_prrw.
RT 232130 - PZ0030 (3.43) Doplnění položek
Při vytváření dokladu pro platbu za přijímací řízení uchazeče vyplňování položek uchazec_idno_prri/uchazec_idno_prrw.
RT 301347 - HK0020 (1.19) Položky pro elektronický podpis
Položky pro elektronický podpis
RT 263467 - OP0010 (3.82) Přidání položky
Do formuláře přidána položka TISK_SPECIALIZACE_DIPLOM_A_DS, tj. nová položka v tabulce STUDIJNI_PROGRAMY
RT 180336 - SL0030 (1.47) Přidání položek
Přidány nové položky MAX_KRED_SEMESTR, MAX_PREDMETU_SEMESTR z tabulky BLOKY
RT 180336 - SL0010 (3.45) Přidání položek
Přidány nové položky MAX_POCET_PREDMETU_SEMESTR, MAX_KRED_SEMESTR z tabulky BLOKY
RT 180336 - SL0040 (1.40) Přidání položek
Přidání nových položek MAX_KRED_SEMESTR, MAX_PREDMETU_SEMESTR z tabulky BLOKY

DATABÁZE
RT 301347 - Nové parametry
Parametry pro elektronický podpis
RT 303009 - Zrušení uk MORI_UK tab. mo_rizeni
Zrušení uk MORI_UK tabulky mo_rizeni
RT 301347 - Nové parametry
Parametry pro elektronické podepisování - přijímačky
RT 279289 - Přidání šablony do tabulky REP_SABLONA
Přidává šablonu pro tvorbu reportu podkladu vškp z portletu Témata kvalifikačních prací.
RT 301324, 302567 - HK
nové položky - Položka SCHRANKA do několika výstupů, do výstupu Stipendia DATUM_PODANI
RT 297593 - Nový trigger tab. STUDENTI_PRIJEZDY_STUDIA
Při změně položky STUDENTI_PRIJEZDY_STUDIA.DATUM_PREDPOKLADANEHO_ODJEZDU se spustí trigger TR_STPS_PREDP_ODJ_BRIU, který naplní
položku studenti. DAT_PREDP_UKONCENI
RT 294274 - Den typu Svátek a časoprostor
V případě rozvrhových akcí J, kde Týden od=Týden do se i Rozvrhový den nastavený jako Svátek vloží do časoprostoru. V tomto případě se to chápe
tak, že to je akce, která skutečně patří do toho dne. V ostatních případech se jako doposud dny vedené jako Svátek do časoprostoru nevkládají.
RT 304374 - Nové položky do tab. praxí
Do tab. PX_PRAXE_TYPY_SOUBORU je přidána nepovinná položka DOTAIDNO
PX_PRAXE_UCASTNICI_SOUHLASY je přidána nepovinná položka HODNOCENI_SLOVNI.

navázanou

na
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PORTÁL - CHYBY
RT 304662 - Tisk přihlášek
oprava tisku podle názvu komise
RT 304390 - Samozápis studentem do dalšího ročníku
chyba v odkazu na zápisové listy.
RT 304258
Oprava zobrazení mezního termínu SZZ na portálu v portletu s informacemi o studentovi
Globální
Oprava chyby v javascriptu ovlivňující lehce grafický předzápis - při opakovaném otevírání okna pro zápis rozvrhových akcí docházelo k chybě

DATABÁZE - CHYBY
RT 303840 - Úprava výběru pro NAU
Opory bez Enter atd.
RT 303664 - Oprava view VMISTNOSTI
Pro místnosti ve společném fondu se berou v úvahu i další pracoviště uživatele (a všechna nadřízená a podřízená pracoviště těchto pracovišť).
RT 271150 - Potlačení kontroly
Při slučování osob se povoluje změna ucitidno u termínu
RT 304275 - Oprava hlášení překročení kapacity
Oprava hlášení překročení A a B kapacity

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 292991 - Praxe
nové typy souborů - Dohody a smlouvy a příloha k návrhu

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 303620 - AN0010 (3.45) Oprava volání tisku
Oprava volání tisku

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 303790 - RA0020 (2.16) Zvětšení délky položky
Zvětšení délky položky kodsp_i, zrušení položky celozivotni_vzdelavani
RT 294788 - AN0010 (3.46) Změna délky domény
Změna délky domény typ_dp_osoby
RT 304057 - PZ0030 (3.44) Změna zobrazování položek
Zrušení zobrazování položky ak. rok - položka plátí jen pro studenty, u uchazečů to bylo matoucí.
RT 304219 - ES0210 (1.09) Změna délky položky
Změna délky položky kodsp_i

Borec nakonec
Líza horlivě a se železnou rozhodností nenáviděla alkoholické nápoje. Pít alkohol v jakékoli formě pokládala za zločin proti právem uraženému božstvu.
Nejenom že by se byla alkoholu nikdy nedotkla sama, ale bránila v alkoholickém požitku i všem ostatním. Mělo to samozřejmě ten následek, že její
manžel Samuel i všechny její děti si hříšně libovali v alkoholickém doušku. Samuel jednou těžce stonal a zeptal se jí: „Lízo, můžu si vypít skleničku
whisky, aby se mi ulevilo?"
Líza vysunula svou tvrdou bradičku. „To bys předstoupil před trůn Hospodinův a byl bys cítit kořalkou? To tedy ne!" Samuel se otočil na bok a stonal dál
bez úlevy. Když bylo Líze kolem sedmdesátky, zpomalilo se jí vyměšování a lékař jí doporučil polévkovou lžíci portského jako medicínu. První lžíci do sebe
vpravila s odporem a se zkřiveným obličejem, ale nebylo to tak špatné. Od té doby nebyl její dech nikdy docela lihuprostý. Vždycky užívala víno po
lžících, vždycky to byla medicína, ale po nějakém čase to dotáhla na víc než litr denně a byla pak daleko uvolněnější a šťastnější.
John Steinbeck, Na východ od ráje

