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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.

OZNÁMENÍ O UDÁLOSTECH V IS/STAG

IS/STAG umí nově zasílat uživatelům oznámení o událostech, které v systému studijní agendy nastaly a
které se uživatelů bezprostředně týkají. Tato oznámení jsou navržena tak, aby je systém dokázal
uživatelům zasílat ihned po jejich vzniku či aby je uživatel mohl dostat souhrnně například za celý uplynulý
den.

V průběhu ledna 2020 se tento nový modul objeví a nejprve bude obsahovat jen několik málo typů
zasílaných oznámení. V následujících měsících budou přibývat další typy oznámení reagující na různorodé
události v systému. Máte-li tip na oznámení, které byste rádi ze systému dostávali, kontaktujte prosím své
systémové administrátory, kteří doručí námět vývojářům IS/STAG.

Začínáme s těmito oznámeními:

Pro studenty: Zadání známky či zápočtu, vypsání nového zkouškového termínu

Pro vyučující: Vrátily se výsledky kontrol plagiátorství od mnou vedené kvalifikační práce

Oznámení, která Vám došla, budete mít k dispozici v horní části každé portálové stránky. Po aktivaci ikony
zvonečku se zobrazí seznam došlých notifikací a možnost jejich nastavování:

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2019-12-19.pdf


Další informace jsou k dispozici na webu IS/STAG zde:

https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.11.2019 - 18.12.2019 (BUILD 191218)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT ,  - Požadavky na rozvrh314337 315070
U konzultačních hodin je v případě volby týdne 'jiný' možné zadávat číslo týdne v libovolném rozsahu od
1 do 52.

Globální- - Webové služby
Varování: Staré REST rozhraní ještě po 1.1.2020 cca dva měsíce poběží, ale každé volání každé služby
bude uměle zpomaleno o 5 vteřin (aby si případní klienti měli šanci naposledy všimnout).

RT ,  - Webové služby - Oznámení uživatelům (notifikace)270426 273056
Nový subsystém IS/STAG pro zasílání oznámení uživatelům ("notifikace"). 

RT ,  - Webové služby315070 314333
Zobrazení účasti vyučujícího na sezení státnicových komisí v rozvrhu tohoto vyučujícího a v souvisejících
webových službách.

RT  - Nový portlet GDPR souhlasy a jejich odvolání307810
Do sekce Moje studium / Moje údaje byl přidán nový portlet, který umožňuje prohlížet a odebírat udělené
souhlasy se zpracováním osobních údajů.

RT  - EVA314105
Zaveden parametr EVA_PRIPOMINKA_K_VYUCE_POPISEK - možnost stanovit si vlastní popisek pro
formulářové políčko 'Připomínka k výuce' na dotazníku SHK.

RT  - ECTS Příjezdy314241
Zapracován parametr ECTS_PRIJEZD_POVIN_UR_JAZ_ZN - možnost povinného vyplnění položky úroveň
jazykových znalostí.

RT  - Epřihláška - Osobní údaje313293
Zobrazení informace o udělených souhlasech se zpracováním některých osobních údajů a možnost jejich
odvolání na obrazovce Přehled.

RT  - Webové služby314006
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Při vytváření spisu přijímacího řízení přidáno zpřístupnění spisu pro systém elektronické přihlášky UPOL.

RT  - Grafický editor rozvrhu315194
Oprava vyhledávání jednotlivých kalendářních datumů.

WINDOWS KLIENT

RT  - PZ0010 (3.39) Změna domény307564
Úprava položky Druh_předpisu pro novou položku v doméně PLATBA_DRUH_PREDPISU.

RT ,  - ES0010 (13.10) Výjezdy, vkládání souborů309150 309901
Možnost zadání studijního výjezdu do firmy a pracovního výjezdu na školu, výběr firmy ze seznamu již
zadaných firem. Nová záložka Soubory pro uložení souborů týkajících se studenta. Délka přerušení bez
uznané doby rodičovství. Možnost vložení úpravy studia pro reprezentanty.

RT  - AN0050 (2.65) Tabulky místo pohledů314597
Na záložce studentů přiřazených ke komisi jsou nyní k blokům pro zobrazení státnic a diplomových prací
přiřazeny tabulky místo pohledů kvůli uživatelům s rolí Katedra.

RT  - PJ0025 (4.07) Nová položka302541
Přidána položka Sou. (Souhlas uchazeče s odesláním kladného rozhodnutí o přijetí prostřednictvím IS).

RT - SY0202 (9.12) Přidání položky 314832 
Nová povinná položka email studenta.

RT  - ES0070 (2.11) Přidání parametru do procedury314942
Kvůli možnosti zadávání oboru u výběru témat VŠKP změna ve formuláři při převodu studenta na nový
obor.

RT  - ZK0030 (7.14) Nové známkování310207
Hodnocení se vkládá do jedné položky.

RT  - PM0080 (1.65) Změna výběru roku varianty.315082
Při kopírování předmětů je nastaven defaultně pro rok varianty vždy následující rok. Ve formuláři je
možné si ho změnit na jakýkoliv vyšší.

RT , - AN0030 (4.90) Práce se soubory 304065  306091 
Přidán typ souboru VŠKP-příloha, před smazáním souboru dotaz na smazání, ikona pro otevření souboru.

DATABÁZE

RT  - Rozšíření domény PLATBA_DRUH_PREDPISU307564
Přidána volba PU - Poplatek za uznání předchozího zahraničního vzdělání.

RT  - HK309231
Nové položky Kompletní, Školitel speciál.

RT  - Nový parametr k evaluaci 314105
Parametr EVA_PRIPOMINKA_K_VYUCE_POPISEK mění popisek políčka Připomínka k výuce.

RT  - Hlášení pro ZP314707
Evidují se a do hlášení jsou zahrnuty i změny způsobené změnou občanství nebo státu trvalé adresy nebo
změnou příznaku, zda má být student vykazován. Oprava pro případy, kdy je odesláno odhlášení kvůli
přerušení studia a později je přerušení smazáno.

PORTÁL - CHYBY

RT 315186
Oprava zadávání posouzení podobnosti plagiátů v případě přístupu k aplikaci přes odkaz v záložce
"Hodnocení VŠKP".

RT  - ECTS Nabídky výjezdů314780
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Oprava chyby při ukládání změny v nabídce.

RT 314732
Chyba při vyhledávání vyučujících na několika místech v aplikaci (nebralo v potaz platnost a pracoviště).

RT  - EVA314828
Oprava lokalizace odpovědi v dotazníku.

RT  - Témata kvalifikačních prací314688
Aplikace špatně kontrolovala parametr VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI, a proto bylo možné provést více
registrací než parametr povoloval. Toto chování bylo opraveno.

RT - SIMS 314832 
Přidána nová povinná položka email studenta.

RT  - Zobrazování fotografie studenta314588
Prohlížeč Internet Explorer nedokázal ze špatně definované hlavičky typu dat odvodit, že se jedná o
obrázek a zobrazit ho. Tato hlavička byla opravena.

RT  - ECTS Mobility314088
Smlouvy, doplnění kontroly na duplicitní výskyt stejné podmínky u smlouvy.

RT  - Grafický editor rozvrhu314519
Oprava práce s kroužky v nástroji "hromadný editor", šlo o případy, kdy sice rozvrhová akce aktuálnímu
rozvrháři nepatří, ale chce ji přidat do svého kroužku.

RT  - Témata kvalifikačních prací314395
Opraveno zobrazování schvalovacích stavů uživatelským rolím, které mají jako pracoviště uvedenou
fakultu u témat, která jsou vypsaná pro fakultu.

RT  - Epřihláška314570
Správné zobrazení názvu fakulty dle jazyka.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Správa uživatelů314903
Oprava vytváření uživatelů s tečkou v uživatelském jméně.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT ,  - HK0030 (1.04), HK0010 (1.32) Délka kódu stud. programu, terminologie306985 314852

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ES0041 (1.24), ES0040 (1.80), ES0170 (2.10) Přidání parametru do procedury309062
Kvůli možnosti zadávání oboru u výběru témat VŠKP malá změna ve formuláři při převodu studenta na
nový st. program.

BOREC NA KONEC

Veselé Vánoce a nový rok bohatý hlavně na to, co se nedá koupit.

Nejmenovaná banka
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