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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, když nám je pošlete.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.10.2019 - 29.10.2019 (BUILD 191029)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 311874 - Témata kvalifikačních prací
Aplikace umožňuje vyhledávat témata přes všechny akademické roky zadání a obhajoby, které se
vyskytují v kalendáři akademických roků.
RT 311700
Nový parametr PORTAL_ZLA_TISK_SPLNENE_BBLOKY zajistí výpis splněných B-bloků u studentských
tisků. Pro B-bloky se tiskne nově počet splněných profilových předmětů a kreditů.
RT 308803 - Praxe
K praxím a organizacím lze nově přiřadit pracoviště a správce uvidí jen ty praxe a organizace, ke kterým
je přiřazen nebo které spadají pod jeho pracoviště.
RT 312221 - ECST Příjezdy
Přihláška - ještě drobná úprava logiky ohledně případného vyžadování čísla pasu.
RT 312094 - Soubory studenta
Pro jednotlivé typy souborů je možné vkládat skrze UIS odkaz na nápovědu pro vkládání souborů a tato
nápověda se případně zobrazí v komponentě pro upload souboru.
RT 307764 - ECST Příjezdy
Přihláška - Nově je číslo pasu povinné jen pro země s vízovou povinností.
RT 283897 - Podpora výuky - Zobrazení úlev studenta
Přidána možnost zobrazení úlev studentů se zdravotními specifiky. Zobrazuje se pouze vyučujícím.
Globální- - Webové služby
UZIS změnil své rozhraní NRZP, je potřeba aktualizovat naši aplikaci, aby přenosy dat i nadále fungovaly.
Globální- - Webové služby
Spisová služba BBM - přidána možnost přiložení přílohy k již existující písemnosti ve spisové službě (bude
se používat ve spojitosti s novým modulem pro tvorbu dokumentů a případně po podepisování)
RT 304003
Do portletu "Hodnocení VŠKP" dodělán odkaz na náhled (v dialogovém okně) výsledků kontroly plagiátů
vybrané kvalifikační práce, aby to měl vedoucí/oponent hned k dispozici. Výsledek kontroly je vidět
samozřejmě pouze tehdy, pokud na něj má daný uživatel oprávnění.
RT 294530 - Webové služby
Rozšířena WS 'zalozSplatkovyKalendar', přidán nový parametr datového typu SplatkovyKalendarInput
pojmenovaný 'zrusitExistujiciParovani'. Pokud je předán a jeho hodnota je 'true', tak služba nejprve

vymaže případná existující párování daného dokladu. Půjde pak tudíž udělat změny i v případě, že již
bylo něco připárováno. Párování se následně obnoví do druhého dne v noci při běžném procesu párování
se splátkami.
RT 307764 - Epřihláška - Osobní údaje
Nové možnosti nastavení doručovací adresy - viz parametr EPR_ADRESA_DORUCOVANI
RT 302081 - Epřihláška - Mazání přihlášky
Možnost zamezení smazání přihlášky po vypršení termínu pro podávání parametrem
EPR_NELZE_MAZAT_PO_TERMINU
RT 292376 - Epřihláška - Osobní údaje
Změna překladu některých anglických položek

WINDOWS KLIENT
RT 287267 - PJ0040 (2.45) Nová záložka
Přidána nová záložka pro vytváření a editaci skupin přijímacích oborů
RT 312226 - AN0010 (3.47) Přechod na volání nového tisku
Při nastavení parametru NOVE_TISKY na Z se spustí portálový tisk
RT 312266 - SY0020 (4.07) Řazení dle hodnoty
Řazení dle hodnoty

DATABÁZE
RT 308726 - Migrace podkladů studentů převedených do zadání
Migrace podkladů, které si v aplikaci Kvalifikační práce zadali studenti a které jsou již převedené do
zadání kvalifikačních prací ve formuláři AN0030. Jen pro UTB, abychom ostatním znovu neměnili data pod
rukama. V případě zájmu o převod těchto dat se prosím ozvěte do RT.
RT 298735 - Úprava položek tab. sou_prava_administratori
Změna povinnosti položek typ_studia a prac_zkr, přidán constraint sopa_jaky_uk.
RT 312039 - Nové parametry pro e-přihlášku
Přibyly parametry EPR_ADRESA_DORUCOVANI a EPR_NELZE_MAZAT_PO_TERMINU
RT 312029 - Nová položka prac_zkr
Přidána do tab. px_praxe a px_misto
RT 287267 - Pohled vpr_obory_skupiny_nazev
Pohled pro vytváření skupin přijímacích oborů ve formuláři PJ0040
RT 311700 - Úpravy záp. listu A
Parametr PORTAL_ZLA_TISK_SPLNENE_BBLOKY zajistí výpis i splněných B-bloků. Pro B-bloky se tiskne
počet splněných profilových předmětů a kreditů.
RT 311613 - Kontrola změny stavu nebo přech. funkce
Přidány triggery pro kontrolu, zda se změnily stavy nebo přechodové funkce, pro následnou aktualizaci
těchto dat v portálu.

PORTÁL - CHYBY
RT 309127, 311966 - Témata kvalifikačních prací
Upravena práce s přihlášeným uživatelem a parametry, které se načítají na základě pracoviště jeho
přepnuté uživatelské role.
GlobálníMoodle kurzy - Úprava práce s přihlášeným uživatelem. Přidání vyhledávání podle pracoviště pro
uživatelské role tajemník fakulty a katedra.

RT 312267 - Témata kvalifikačních prací
Opravena kontrola stavového diagramu při změně pracoviště tématu, která nedovolovala vrátit stav
schvalování na počáteční.
RT 312259 - Prohlížení (S025)
V sekci Předzápisové kroužky nebylo možné přepínat na rozvrh a seznam studentů. Opraveno.
RT 312275
V tisku SoSD opraven český název univerzity na anglický název
RT 312069 - Témata kvalifikačních prací
Opraveno chování položky Obor ve formuláři s detailem vybraného tématu, pokud je zobrazena (student
studuje více oborů, ze kterých si může vybírat, netýká se maior/minor kombinace). Položka zobrazuje
vybraný obor a lze ji měnit jen v případě, kdy je možné téma upravovat. Jinak je zobrazena jako prostý
text.
RT 309127, 311966 - Témata kvalifikačních prací
Upraveno načítání a cachování stavů a jejich přechodových funkcí. Změněna volba pracoviště pro výběr
některých parametrů ovlivňujících chování aplikace.
RT 311733 - Témata kvalifikačních prací
Pokud je parametrem povolena registrace na menší počet témat než mít přidělený, docházelo v případě
vytváření nového tématu studentem k vytvoření tématu bez tohoto studenta. Toto chování bylo
opraveno. Pokud student dosáhne maximálního počtu registrovaných témat, aplikace mu nepovolí
vytvořit nové.
GlobálníOprava zobrazení datumových položek v některých formulářích

DATABÁZE - CHYBY
RT 311874 - Oprava triggeru TR_APZ_BRIU
Oprava vyhledání počtu již přidělených témat pro zjištění, zda může být studentovi téma přiděleno.
RT 311853 - Párování plateb
Doplnění nul zleva pro případy lidí narozených po roce 2000, je-li použito rodné číslo jako spec. nebo var.
symbol
RT 311983 - Oprava view
Chyba v převodu položky SOCIALNISTIPENDIA_DATUM na datum

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 311560, 311594 - ES0010 (13.03) Uznané předměty
Oprava kopírování uznaných předmětů a vkládání zápočtu u uznaných předmětů
RT 312096 - ES0010 (13.04) Kopírování uznaných předmětů
Oprava kopírování uznaných předmětů, oprava smazání výjezdu
RT 312319 - PJ0040 (2.46) Oprava zobrazování položek
Oprava podbarvení záznamu po změně počtu položek.
RT 311560, 312096 - ES0010 (13.05) Opravy-nové známkování
Oprava kopírování předmětů uznaných přes cizí předmět, oprava při duplikování záznamu pomocí F4
RT 312225 - ES0010 (13.06) Aktualizace osobních údajů
Oprava chyby ORA-03114 při aktualizaci osobních údajů
RT 312304 - AN0030 (4.86) Oprava kopírování témat
Při zadání většího počtu témat jednomu studentovi se nevybíralo datově nejnovější.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 311901 - ES0110 (2.10) Přidání položek
Do bloku rozvrh. akcí přdány položky Kontakt a Hlavní vyučující pro výběr konkrérních akcí.

BOREC NA KONEC
A tak mi vylíčil, jak vesničané připoutají džbán - s objemným korpusem a úzkým hrdlem - ke kmeni
stromu. "Na dno džbánu nasypou oříšky a všelijaké laskominy, na nichž si opice rády pochutnávají. V noci
pak opice sleze z koruny stromu a strčí packu do dlouhého hrdla. Nabere si dobroty a sevře prsty v pěst.
Pracka je tím pádem příliš velká na to, aby proklouzla úzkým otvorem zpátky, a opice je v pasti. Ráno
vesničané přijdou a praští ji do hlavy."
Chceš-li být svobodný, stačí jen vzdát se toho, na čem lpíš.
Terry Hayes, Já poutník

