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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.

VELKÉ ALE OPRAVDU VELKÉ SOUBORY

Připravili jsme pro Vás možnost přidávat k elektronické přihlášce opravdu velké soubory. Požadavek vzešel
z uměleckých fakult, kde uchazeči dodávají své obrázky, videa či jiné typy souborů o velikostech i v řádech
GB. Tyto soubory mají ale zvláštní režim. Po nahrání je není možné v klientovi IS/STAG nikde vidět, ale je
možné přistupovat k nim přímo na předem připraveném filesystému. Typickým použitím tedy bude jejich
vyhodnocení už mimo prostředí IS/STAG. Popis této nové funkčnosti naleznete na adrese 

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

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 18.09.2019 - 02.10.2019 (BUILD 191002)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Tisk zadání VŠKP310688
Drobné změny pro VFU.

RT  - Webové služby289774
Úprava přesunu písemností ze spisu uchazeče do spisu nově vytvářeného studenta, pro spisovou službu
MIT Consulting.

RT 310094
Úprava výstupu do TeXu přes nové reporty. Přestali jsme kontrolovat znak $ (dolar), snad to nezpůsobí
velké komplikace uživatelům, kteří nemají o nějakém TeXu vůbec ponětí...

RT  - Epřihláška - Shrnutí291313
Nová obrazovka se souhrnem základních informací před samotným podáním přihlášky.

RT  - Epřihláška - Požadavky oboru257976
Drobná úprava znění souhlasu s elektronickým doručením kladného rozhodnutí.

RT  - Epřihláška - Osobní údaje298088
Položky pro roky změněny z textových na výběr z číselníku roků.

RT  - ÚZIS308794
Do výstupu zahrnuta i případná druhá způsobilost.

RT  - Webové služby - Odesílání do UZIS/NRZP308794
Do automatizovaného exportu přidána možnost, kdy jeden obor náleží ke dvěma "zdravotnickým
oborům".

WINDOWS KLIENT
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RT  - PZ0040 (1.05) Změna výběru předpisů pro kopírování309110
Pro kopírování se nedají vybrat předpisy, u kterých je přiřazena neplatná zakázka.

DATABÁZE

RT  - Oprava pohledu vstudenti_na_planu309301
Změna pohledu vzhledem ke sdruženým oborům.

RT  - Oprava pr_vyber_nespln306595
Nulování položek u nesplněných předmětů (tyhoidno, hodnidno, identifikator).

RT  - Nové položky pro platbu do zahraniční banky289026
Přidány položky pro kód swift a kód státu.

RT  - Mobility306435
Doplnění položek - Změny požadované TUL - doplněné a změněné tab. mo_smlouvy,
mo_rizeni_prihlaska, mo_rizeni a mo_smlouvy_obsah.

PORTÁL - CHYBY

RT , ,  - Opravy chování aplikace pro zakládání kurzů v Moodle310141 309939 309856
Problémy byly s pracovišti, která mají v názvu diakritiku, ale i další komplikace. Zakládání kurzů jsme
lehce poupravili a chyby odstranili.

RT  - Burza zápisů (S047)309412
Pro akce zapsané na oba semestry se dalo zvolit nahrazení akce v jednom semestru za akci z druhého
semestru.

RT  - Burza zápisů (S047)309271
Pro grupované akce se dalo vybrat více náhrad z jiné grupy.

RT  - Poplatky za studium309806
Oprava nezobrazování doby přerušení.

RT  - Tisk podkladu pro VŠKP309814
Oprava volby určování akad. roku.

RT  - Grafické zobrazení rozvrhů305400
V prohlížečích MS Explorer a Edge mohlo dojít ke špatnému zarovnání akcí v tabulce.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)309870
Skupina Studenti katedry (všichni) - chyba při použití filtru místo výuky.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava funkce309834
Oprava generování os. čísla při souběhu standardních a ECTS (s postfixem) čísel.

RT  - Oprava package pg_pzpr303442
Oprava kopírování studentů na předpis - při kopírování chyběla hodnota pro měnu.

RT  - Oprava funkce309834
Eliminace ECTS studentů lépe.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Změna vlastnosti položky289026
Položka pz_doklady.UCET_STATIDNO je not null.
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RT  - Nový parametr pro JEDAKCE301871
U kterých typů jednorázových akcí musí být povinně vyplněno pracoviště
(ZIDLO_HODINA_JEDAKCE_POV_PRAC).

RT  - Úprava velikosti položky zkratka_predm299774
Zvětšení na 20 znaků v tabulkách jedznamky, jedznamky_www a jedznamky_predm.

RT  - Nová položka tab. SOU_TYPY_SOUBORU310040
Jedná se o adresu na filesystém portálového serveru.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PZ0020 (3.37) Zvětšení délky položky310103
Zvětšení délky položky KROUZEK_A.

RT  - AN0040 (4.13) Oprava LOV309952
Oprava výběru děkana a rektora ze seznamu (LOV).

Borec nakonec

„Velcí zloději vždy vypadají jako počestní lidé.“

Jules Verne
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