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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.

NOVINKY V E-PŘIHLÁŠCE

V E-Přihlášce došlo k významným změnám týkajícím se úprav existující přihlášky a přikládání souborů.

Uchazeči mohou nově upravovat položky v sekci Požadavky oboru i po vypršení termínu pro podávání
přihlášek. Rovněž mohou dodatečně přikládat soubory k přihlášce, a to i po jejím převedení do přijímacího
řízení.

Administrátoři mají u souborů možnost nastavit nutnost jejich schválení studijní referentkou (SY0280).
Uchazečům se pak tato informace zobrazí u vloženého souboru, kde také uvidí, zda je soubor už schválen
či zamítnut. V případě zamítnutí se studentovi zobrazí poznámka uvedená u souboru. Schválené soubory
uchazeči už nemohou smazat. Schvalování souborů provádí studijní referentka ve formuláři PJ0022.

K přihlášce je nově také možné přikládat velké soubory (viz minulý newsletter a dokumentace na 
).https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/soubory_lokalni_repository.html

NOVÝ MODUL WEBOVÉ HROMADNÉ KORESPONDENCE V IS/STAG JE K
DISPOZICI

Již cca dva roky Vás prostřednictvím newsletterů, seminářů i dalších kanálů informujeme o tom, že probíhá
vývoj zcela nového modulu pro hromadnou korespondenci. Modul je webový, dodaný firmou Marbes
Consulting a v tuto chvíli Vám můžeme oznámit, že jsme jej společně dotáhli do stavu, kdy jej dáváme již
k vyzkoušení administrátorům a uživatelům. Budeme rádi za spolupráci a pomoc při odladění. 

Modul se primárně hodí tam, kde máte dobře propojenou spisovou službu s IS/STAG a dokážete přenášet
elektronické dokumenty a jejich binární PDF podoby z IS/STAG do spisové služby, ale i jinde, kde se Vám
budou hodit jiné z vlastností modulu. 

Nabízíme Vám tedy zprovoznění tohoto modulu (podmínky zprovoznění jsou uvedeny na odkazovaných
webových stránkách). Nyní si můžete projít dokumentaci a zjistit možnosti, případně si modul vyzkoušet v
našem IS/STAG DEMO rozhraní (v klientovi IS/STAG se přihlašte do databáze DEMO ZČU a vyzkoušejte). 

Výběr z dokumentace:

Stručný popis pro uživatele.

Detailní technický popis pro administrátory.

Seminář 2018 (od slide 3).

Seminář 2019 (slide 49 - 53).

V případě zájmu o nainstalování modulu pro Vaši školu se na nás obraťte prostřednictvím RT systému.
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 26.09.2019 - 13.10.2019 (BUILD 191013)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Garant oboru (S065)311508
Nabídka číselníkových hodnot při úpravě QRAMu nově respektuje nastavení typu a formy studia, tak jak
je zadané u jednotlivých položek číselníku.

RT  - "Občanský průkaz"307764
Ze všech míst portálové aplikace, epřihlášky a webových služeb odebrána položka studenta "občanský
průkaz", není důvod ji evidovat. Číslo pasu se nyní v epřihlášce eviduje již jen u studentů ze zemí s
vízovou povinnosti vůči ČR (GDPR).

Globální- - Webové služby
Propojení s externí webovou hromadnou korespondencí od firmy Marbes - Vydána první kompletní hotová
a prověřená produkční verze. K dispozici aktuálně pro ZČU, JČU, OSU a outsourcované školy (MVŠO,
VSSS, AVU, UNI, UAM). Pro vyzkoušení k dispozici nad DEMO IS/STAG databází ZČU.
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RT 311568
Podpora pro jiné měny než Kč v portletu pro platby studenta.

RT  - Epřihláška - Přikládání souborů291313
Zobrazení informace, že je soubor potřeba schválit pověřenou osobou, popř. že už byl schválen (pokud je
tak nastaveno).

RT ,  - Epřihláška - Přikládání souborů294142 292370
Možnost dodatečného přiložení souboru jak po převedení přihlášky do přijímacího řízení, tak po vypršení
mezního termínu pro podávání přihlášek.

RT  - Epřihláška - Požadavky oboru302525
Možnost editace položek i po vypršení mezního termínu pro podávání přihlášek.

RT  - Praxe272991
Řazení účastníků podle abecedy, zobrazení počtu odevzdaných souborů a zda mají zápočet učitelům
rovnou na řádku.

RT  - ECTS výjezdy299774
Nově je možné vložit zkratku předmětu až o délce 20ti znaků.

RT  - Tisk zadání VŠKP310688
Popisek "Diplomant" pod místem pro podpis studenta nahrazen popiskem "student" - týká se pouze VFU.

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

RT  - Úprava výstupu do TeX přes nové reporty.310094
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 přihlašky.

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  - Webové služby310767
Do WS programy/getOblastiVzdelavaniProgramu dodělána reakce na parametr 'lang', v databázi se již
anglické překlady vyskytují.

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0010 (13.00) Nové známkování, terminologie, GDPR310207
Vkládání hodnocení přes seznam hodnot, zvýraznění maior programu, úprava terminologie, odstranění
několika položek kvůli GDPR (číslo OP, zdravotní pojišťovna), oprava chyb.

RT  - ES0070 (2.09) Změna st. plánu studenta311323
Výběr st. plánů je nastaven tak, aby se zobrazovaly i st. plány jiných st. programů než má student
zapsán.

RT  - ES0070 (2.10) Změna formuláře pro sdružené obory311323
Do formuláře je přidán blok pro výběr st. plánů těch oborů, které nepatří do studijního programu
studenta, ale student si je může zapsat.

RT  - PZ0020 (3.38) Přidání položek289026
Přidání položek účet_swift a účet_stát pro zahhraniční platby.

RT  - PZ0030 (3.45) Přidání položek289026
Přidání položek účet_swift a účet_stát do dokladů.

RT  - ST_KNIH6 (7.02) Úprava pro upgrade na verzi 12c293917
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Změněno volání prohlížeče.

DATABÁZE

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

RT  - Nová položka tab. qram_ciselniky311270
Je přidána pol. TYP_STUDIA.

RT  - Trigger tr_jeda_briu_zh301871
Kontrola zadávání pracoviště při nastaveném parametru ZIDLO_HODINA_JEDAKCE_POV_PRAC.

RT  - Migrace podkladů studentů převedených do zadání310579 Migrace podkladů, které si v
aplikaci Kvalifikační práce zadali studenti a které jsou již převedené do zadání kvalifikačních prací ve
formuláři AN0030. Jen pro UPOL, abychom ostatním znovu neměnili data pod rukama. V případě zájmu o
převod těchto dat se ozvěte do RT.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Prohlížení / Učitelé / Kvalifikační práce310935
Oprava exportu seznamu kvalifikačních prací ze záložky Prohlížení / Učitelé / Kvalifikační práce.

RT  - Témata kvalifikačních prací311337
Opraveno ukládání poznámky při schvalování tématu. Opraveno zobrazování špatně formátované
poznámky.

RT ,  - Témata kvalifikačních prací310270 311184
Opraven vyhledávací filtr, který po vyhledání studentům chybně nabízel i témata z jiných typů studií.
Zakázána registrace na téma z jiného typu studia.

RT  - Úprava exportu dat z modulu nových reportů do CSV.311430
U sloupečků obsahujících desetinná čísla. Změněna desetinná tečka za desetinnou čárku. Aby to
fungovalo v českých variantách MS Excel.

RT , , 311259 311255 311112
Oprava zakládání kurzů v Moodle pro vyučující. Mohli jen pro předměty pracoviště, na kterém jsou vedeni
jako na hlavním pracovišti.

RT  - Prohlížení/Učitelé/VŠKP311001
Oprava zobrazení typu práce.

RT  - Webové služby311002
Oprava stahování plateb z finančního systému TUL.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)310833
Chyba "Cannot format given Object as a Date" ve skupině Studenti na státnicových termínech. Opraveno.

RT  - Doch. list grupy akcí310808
Oprava pro případ, kdy výskyty RA přesahují do dalšího kal. roku.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava kontroly RČ učitelů310931
Změna kontroly rodného čísla z PR_KONTR_RC_BEZ_OBC na PR_KONTR_RC.

RT  - Oprava funkce311189
Vrácena původní procedura pro kontrolu r. č.

RT  - Nové známkování311352
Oprava chyby vzniklé při přepisu na nové známkování.
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RT  - Výstup pro UIV311535
Číslo aprobace dle státního číselníku.

RT  - Oprava procedury pr_zmen_stav_n311617
Odstraňuje chybu #311617.

RT  - Oprava generování auditu311652
Z auditu vyloučen datový typ CLOB.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava velikosti položky zkratka_predm299774
Zvětšení na v2(20) v tab. 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  - SY0202 (9.11) Oprava prechecku311163
Opravena kontrola chybějícího ročního záznamu.

RT  - ES0010 (13.01) Oprava zobrazení výjezdových předmětů311451
Oprava zobrazení výjezdových předmětů.

RT  - ES0010 (13.02) Oprava kopírování (splněných) výjezdových předmětů 311480
Oprava kopírování (splněných) výjezdových předmětů.

BOREC NAKONEC

Kostky jsou vrženy.

 Gaius Julius Caesar
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