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VÁŽENÍ A MILÍ ADMINISTRÁTOŘI IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední
dobu. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, pokud nám je pošlete.

AUTOMATIZOVANÉ NAPOJENÍ NA NRZP / ÚZIS

Ve spolupráci s ÚZIS bylo zprovozněno technické řešení, které plně automatizovaně zasílá informace o
čerstvých absolventech zdravotnických oborů do národního registru NRZP. Řešení běží v ostrém provozu na
UPOL a je prověřeno. V tuto chvíli se obracíme na Vás, Vážení administrátoři IS/STAG na školách, které
mají nějaké zdravotnické obory. Projděte si prosím dokumentaci na níže odkazované stránce a zařiďte si
pro svoji instituci přístupový certifikát od ÚZIS. Následně nás kontaktujte prostřednictvím RT systému,
abychom propojení zapnuli. 

https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/uzis.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 03.09.2019 - 17.09.2019 (BUILD 190917)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 309373
úprava el. indexu na nové stupnice známkování

RT  - ECTS Nabídky výjezdů306435
zprovozněn filtr na stát výjezdu

RT , 309079 297335
tlačítko VSSP z ES0010 zobrazí opět rovnou vizualizaci konkrétního studenta v portálu bez nutnosti se na
něj ještě přepínat

RT  - Webové služby - Moodle306054
navýšení timeoutu při čekání na dodělání operace v Moodle na 60 minut u operace založení kurzu.
Timeouty na ostatní operace zůstávají 5 minut

Globální-
první úpravy směrem k lepší přístupnosti portálového rozhraní IS/STAG ve smyslu zákona č. 99/2019 Sb.
a EU směrnice 32016L2102. Více informací se brzy objeví na https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/

RT  - ECTS Příjezdy307731
drobnost - doplněno readonly u třech prvků formuláře u kterých doposud chybělo v případě, že má
uživatel právo pouze nahlížet na data

RT  - Klub absolventů308706
navýšení maximálního počtu vyhledaných výsledků na stránce Vyhledávání na 2000

RT  - Tisk potvrzení o studiu299825
změna nadpisu v případě CŽV studia

RT  - Webové služby - Finance TUL295400
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stahování splátek z TUL REST API

Globální-
shibboleth přihlašování - prodloužení možné doby mezi přihlášením v Shibbolethu a návratem uživatele
do portálu. Ve velkých špičkách mohl být problém

RT  - Webové služby - Hotovo automatizované propojení na registr NRZP, ÚZIS285343
prosíme zákazníky, kteří mají zdravotnické obory, aby věnovali pozornost dokumentaci a zařídili si
přístupové certifikáty k ÚZIS: https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/uzis.html

RT  - Webové služby - propojení s PravyDiplom.cz307176
drobná úprava exportovaných položek: Tam, kde exportujeme akademický rok, jsme dosud exportovali
pouze např. "2018". Nově exportujeme v podobě "2018/2019"

Globální- - Webové služby
upozornění klientů modulu WS na ZČU - v blízké době (v řádu týdnů až jednotek měsíců)
předpokládáme, že dojde k úpravě přístupnosti dat navracených webovými službami tak, aby to bylo v
souladu s úpravami provedenými na začátku července v portálové verzi IS/STAG. Úpravy se týkají toho,
jací uživatelé mohou přistupovat k osobním datům studentů (a k jakým datům). Detailní zadání těchto
úprav je k dispozici na stránce
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st
(odkaz "Analýza, zadání ze ZČU (vznik: podzim 2018)"). V podobném duchu budou upraveny i webové
služby, předběžná domluva zadání od vedení ZČU počítá s tím, že o implementaci rozhodnou v blízké
době. Úpravy se budou týkat především toho, co vidí nepřihlášení uživatelé a co vidí uživatelé s rolí
STUDENT. Ostatních rolí by se to mělo týkat méně, nicméně některé speciální role budou do budoucna
zřejmě vnímány jako nepřihlášení (např. role "EXternista")

DATABÁZE

RT  - HK0020308507
nové položky - Nové výstupní položky P_KOLO a ROK_PLATNOSTI

RT , ,  - Migrace témat zadaných rolí VY převedených do podkladu308716 308726 308908
pokud vyučující zadal téma a studentovi bylo následně převedeno do podkladu v aplikaci Kvalifikační
práce (S001), musíme téma změnit na rámcové a studentovi z podkladu vytvořit téma doplňované
studentem

RT  - Nová položka tab. CIS_HODNOCENI_TYP308758
vkládá se položka HODNIDNO_NEVYPLNENO - která udává jaká známka se započte, pokud není známka
vyplněna

RT  - Oprava funkce pro kontrolu URL309345
povolena doména .university

RT  - Nová položka tab. obory308794
přidána nepovinná položka - ZDRAVOTNICKY_OBOR_2

RT  - Nová položka tab. obory308794
přidána nepovinná položka - ZDRAVOTNICKY_OBOR_2

PORTÁL - CHYBY

RT 309584
oprava exportů do XLSX formátu, byl následně problém s otevíráním v Excelu

RT  - Prohlížení/Rozvrhové akce309574
validace vstupních dat

RT  - Tisk záp. listů309139
pro již ukončená studia jsou nyní odkazy na tisk záp. listů skryté

RT ,  - Moodle kurzy309083 309127
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opraveno vyhledávání předmětů pro vyučující. Nově se výsledky vyhledávání cachují každému
vyučujícímu zvlášť

RT  - Žádost o uznávání předmětů308634
hlídání vkládané délky textu poznámky a odůvodnění

RT  - Plnění předmětů307882
oprava určení def. akad. roku u studentů, kteří nemají doposud žádný záznam v tomto portletu

RT 307882
drobnost v odkazech na záp. listy

RT  - Témata kvalifikačních prací308618
Při změně pracoviště nebo akademického roku zadání administrátorem či prorektorem docházelo k
načtení počátečního stavu schvalování do formuláře. Stav se však v těchto případech měnit nemá, a
proto bylo toto chování opraveno. Dále bylo opraveno zobrazení počtu vedených prací vyučujícího, aby
nezobrazovalo null hodnotu

RT  - Oprava zobrazení informací o autorovi kvalifikační práce v aplikaci prohlížení308529
problém nastal v souvislosti s implementací nových možností pro ochranu osobních údajů

RT  - Webové služby - Oprava chyby při stahování velkých souborů z WS308233
nesouhlasila hodnota hlavičky Content-Length v případě, že se webový kontejner rozhodl vrátit data
zabalená jako GZIP

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava předzápisu přes rozřazovací kurzy308762
oprava funkce na rozřazovací kurzy - umí nove akceptovat desetinnou tečku i čárku

RT  - Nastavování položky309228
položka Kompletní se nenastavovala dle parametru

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava mazání uživatelů307512
při mazání uživatele se automaticky smaže i jeho nastavení pro hromadnou korespondenci

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - ACCENTEDCHARS (1.13) Úprava TeXu309009
úprava \ogonek podle RT#309009

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ES0151 (1.09) Upraven výběr studentů308567
při úvodním zobrazení studentů zrušen automatický výběr pro přesun. Výběr si nastaví uživatel sám

RT  - PZ0040 (1.04) Barevné odlišení309110
barevné odlišení předpisů plateb, u kterých je přiřazena neplatná zakázka

Borec nakonec

„Jen Bozi vědí, kdy bude nějaký příště.“

Jo Nesbo
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