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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.

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU IS/STAG PRO
KAŽDÉHO!

Změnili jsme způsob rozesílání newsletteru. Nyní používáme nově zřízenou mailovou konferenci
"stag-news", do níž jsme jako adresáty prozatím přidali všechny administrátory IS/STAG a další uživatele,
kteří newsletter dostávali dosud. Výhodou mailové konference je to, že se do ní může jako adresát
zaregistrovat kdokoliv. Stačí, když tuto informaci rozešlete svým uživatelům, a oni se budou moci sami
zaregistrovat k odběru našeho čtrnáctideníku. 

Registraci svého emailu do konference  provedete na adrese: "stag-news@list.zcu.cz"

https://mailman.zcu.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/stag-news

POSLEDNÍ UPOZORNĚNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE TERMÍN ODSTAVENÍ STARÉHO
REST API

Již více než rok upozorňujeme uživatele našeho modulu webových služeb na to, že 1. 1. 2020 dojde k
odstavení starého původního REST rozhraní, které sloužilo více než 10 let. K dispozici je náhrada v podobě
nového REST rozhraní, které je velmi podobné, nicméně je interně postaveno na nových technologiích a
jeho odlišnosti jsou popsané na našem webu v dokumentaci. 

Upozorňujeme a varujeme, že k odstavení rozhraní opravdu dojde a že nadále pak poběží již pouze
rozhraní REST 2. Veškeré systémy, weby, externí aplikace - vše, co dosud používá původní rozhraní,
přestane od začátku příštího roku fungovat. Domníváme se, že doba 15 měsíců byla dostatečná, během
této doby jsme informovali uživatele i administrátory mnoha způsoby. 

Ještě jednou Vás žádáme, abyste kontaktovali jakékoliv vývojáře aplikací, kteří používají naše WS rozhraní
a upozornili je na to, pokud jste tak ještě neučinili. Z analýzy našich provozních serverů víme, že původní
rozhraní je stále ještě hojně využíváno. 

S největší pravděpodobností to tedy uděláme tak, že 1. 1. 2020 staré rozhraní ještě nezrušíme zcela, ale
volání každé webové služby tohoto rozhraní schválně zpomalíme například o 2 vteřiny - abychom donutili i
ty, kteří stále ještě o změnách nevědí, k aktivitě. Následně pak rozhraní zcela vypneme o měsíc později. V
každém případě ale prosím počítejte s tím, že od 1. 1. 2020 již není provoz starého rozhraní nijak
garantován a vypnuto může být hned. 

Detailní popis: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_rest_migrace.html
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 30.10.2019 - 13.11.2019 (BUILD 191113)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)293591
Nová skupina "Studenti na tématech VŠKP" dostupná pro učitele.

RT  - WS IDM312471
Přidána podpora na změnu titulu v číselníku CG_REF_CODES jak pro Stag, tak i pro JIS.

RT  - Zapisovatel státnic312854
Tisk zápisu o SZZ - upraveno pro možnost přepnutí na novou verzi sestavy pomocí parametru
NOVE_TISKY.

Globální-
Velké množství úprav na různých místech směrem k zlepšení přístupnosti portálového rozhraní IS/STAG
(ve smyslu požadavků zákona č. 99/2019 Sb a souvisejících předpisů). Především se ale týká Prohlížení
IS/STAG, a podstránek Moje studium: Průběh studia, Zbývající povinnosti, Zápis na termíny, Moje údaje
a Změna hesla. Více informací na .https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/pristupnost.html

RT 299998
Přidány nové překlady.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů312981
Rozšířena nabídka akad. roků.

RT  - Webové služby292033
Revize způsobu komunikace portálových modulů a modulu WS, dosud byl mechanismus teoreticky
zneužitelný (v případě hacknutí portálového serveru). Mechanismus zcela změněn.

RT  - Webové služby290045
Služba rozvrhy/getRozvrhByMistnost (a její varianty) nově akceptuje možnost nezadat parametr
"mistnost". Vrátí pak rozvrhy všech místností v budově.

RT  - Klub absolventů312939
Mírná úprava vzhledu a chování v sekci o zpracování osobních údajů.

Globální-
Komponenta pro vyhledávání vyučujících - Upraveno zobrazování pracovišť vyučujících a platnosti.

RT  - Známkování přes předměty304396
Doplněn filtr na semestr pro předměty nebo RA.

RT  - ECTS příjezdy311375
Při zadávání cizího předmětu příjezdového studenta je nyní možné zadat počet kreditů s jedním
desetinným řádem.
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RT  - Soubory studentů298735
Zavedeno stpridno do práv k souborům pro potřeby uchazečů o studium.

RT  - Epřihláška313482
Úpravy kvůli přístupnosti.

RT  - Epřihláška - Přikládání souborů298735
Je možné definovat typy souborů na úrovni studijních programů.

RT  - Epřihláška - Osobní údaje313293
Položka telefon je vždy nepovinná.

Globální- - Webové služby
Důležité upozornění - Naposledy upozorňujeme, že staré REST API bude počínaje 1. 1. 2019 odstaveno.
Tato změna je inzerována již od listopadu 2018. Informujte, prosím, klienty našich WS na Vašich školách,
pokud jste tak dosud neučinili. Popis je k dispozici na titulní webové stránce modulu webových služeb.

WINDOWS KLIENT

RT , ,  - PJ0021 (3.37) GDPR307762 311670 310040
Zrušena položka Obč. průkaz, poznámky k souborům, ošetření manipulace se soubory uloženými mimo
databázi.

RT ,  - PJ0022 (1.13) GDPR311670 307762
Zrušena položka Obč. průkaz, poznámky k souborům, ošetření manipulace se soubory uloženými mimo
databázi.

RT  - QO0010 (4.05) GDPR307762
Zrušena položka Obč. průkaz.

RT , ,  - PJ0020 (2.82) GDPR307762 311670 310040
Zrušena položka Obč. průkaz, poznámky k souborům, ošetření manipulace se soubory uloženými mimo
databázi.

RT  - SY0280 (1.04) Nastavení pravidel pro stud. program298735
Možnost nastavit pro soubory e-přihlášky pravidla až na úrovni stud. programů. Možnost nastavení
repository pro velké soubory.

RT  - PM0010 (2.82) Nové známkování306595
Typ hodnocení předmětu a zápočtu před zkouškou se zadává podle číselníku typu hodnocení.

DATABÁZE

RT  - Nová položka v tab. casoprostor310764
Přidává se položka ucitidno_zastup

RT  - Nastavení práv k souborům298735
Možnost nastavit pro soubory e-přihlášky pravidla až na úrovni stud. programů.

RT  - Nové položky tab. sou_prava_administratori292154
Přidány položky: cz_nazev_uprava a an_nazev_uprava.

RT  - Rozšíření domény aktualnost312953
Přidána možnost P - poslední rok studia.

RT  - Ukončení studia304231
Při ukončení studia u přerušeného studenta se odložené předměty již nepřeklápí mezi studované. Je to
tak správně formálně a odstraňuje to potíže s případnou vyčerpanou kapacitou předmětu.

RT  - Rozšíření domény aktualnost312953
Přidána možnost X.

RT  - Nové tabulky pro praxe312863
Přidáno šest nových tabulek.
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RT ,  - Procedura pr_presun_studentu295117 297823
Nová procedura pro zápis studentů do více rozvrhových akcí, které vzniknou z původní rozvrhové akce
změnou místnosti v některých týdnech v průběhu semestru.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Témata kvalifikačních prací313480
Ošetřen případ, kdy je znovu zavolána registrace nad již odstraněným tématem.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)312116
Pro adresy získané z již odeslaného e-mailu (tlačítko "převzít adresáty" v části "Odeslaná pošta") nebylo
možné definovat výjimky z adresátů (resp. se výjimky neaplikovaly a e-mail se odeslal všem).

RT  - Grafické přehledy počtu osob (S059)312924
Chyba při použití entity Financování v podmínce a zároveň na ose X.

RT  - Témata kvalifikačních prací312858
Aplikace studentům nabízela i starší specializace/obory, ze kterých v průběhu studia přešli na aktuální.
Opraveno, aby aplikace nabízela pouze aktuální specializaci/obor.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Nastavení kódu ukončení311617
Nastavení správného kódu ukončení při převodu do archivu.

RT  - Kroužkový předzápis309490
V případě změny kroužku, kdy se odzapíší akce původního kroužku a nový kroužek se nepovede zapsat,
protože nemá žádný rozvrh nebo se kvůli kapacitám nepovedlo zapsat žádný předmět, zůstával u
studenta starý kroužek, jehož akce se odzapsaly.

RT  - HK - oprava pro webové generování313303
Oprava webového generování při chybě spisovky.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Překlady číselníků306103
Přidány překlady číselníků v CG_REF_CODES a sou_typy_souboru.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - GST_MPOC (2.08) Kód studijního programu 312459
Úprava délky na 12 míst.

RT  - GST_MPO1 (2.08) Kód studijního programu312459
Úprava délky na 12 míst.

RT  - HK0090 (1.11) Úprava kvůli web forms311710
Úprava kvůli web forms.

RT  - GST_MPOC (2.09) Oprava filtru Typ313437
Chyba u doktorských programů.

RT  - GST_MPO1 (2.09) Oprava filtru Typ313437
Chyba u doktorských programů.
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