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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 19.12.2019 - 14.01.2020 (BUILD 200114)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT , , , ,  - Témata kvalifikačních prací235855 289638 292581 311445 312274
Přidány notifikace událostí: nové téma, změna stavu schvalování, téma finálně schváleno, téma
zamítnuto, přidána poznámka, téma registrováno/odregistrováno/přiděleno/odebráno.

RT  - Zadání VŠKP296317
Drobnost pro UTB - nezobrazování popisků Rozsah práce, Rozsah příloh a forma v případě, že se mají
zobrazovat samotné bez dat.

RT  - IS/STAG / Platby za studium294091
Úprava výpočtu početu vystavených předpisů plateb.

RT 315733
Pokud je nový parametr ROZVRH_ZOBRAZOVAT_KOMISE nastaven na N, tak se účast učitele na
termínech státnicových komisí nezobrazuje.

RT 307811
GDPR souhlasy přidány i do aplikace pro zadávání studentských osobních údajů.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)315727
pokud je zapnutý HTML editor a náhodou selže (na což v podstatě stačí chyba v libovolném scriptu na
stránce), tak zůstane zachováno alespoň odřádkování.

RT  - Učitelé předmětu314136
Přidán export dat do excelu.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)315289
doplněno upozornění, pokud je vložena prázdná příloha (soubor s nulovou délkou).

RT  - ECTS Výjezdy313813
Pro institucionální koordinátory doplněno zobrazení informací o studentovi - adresa, datum nar. a stát.
přísl.

RT  - Epřihláška - Platby307564
Zobrazování více plateb přiřazených k přihlášce - nově je možné přiřazovat platbu za uznání předchozího
zahraničního studia.
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RT  - GST_SEZO (5.41) Doplnění parametru sestavy294528
Parametr Studijní referentka

RT  - GST_SEZA (8.10) Doplnění parametru sestavy294528
Parametr Studijní referentka

RT  - GST_SEZA (8.11) Doplnění parametru sestavy294528
Parametr Studijní referentka

RT  - ES0080 (2.40) Nastavení financování315732
Do formuláře byla přidána položka pro hromadné nastavení financování pro celoživotní vzdělávání.
Původně se automaticky nastavovalo podle položky celozivotno_vzdelavani u stud. programu (ta byla
zrušena).

RT  - RA0060 (2.05) Kontrola práv na změnu záznamu se provádí jen v databázi312390
Kontrola práv na změnu záznamu se provádí jen v databázi

DATABÁZE

RT  - Nové tab. pro posudky na VŠKP315124
Přidáno pět tabulek.

RT  - SIMS314955
Preference emailu - Umožněno nastavit preference vykazovaného emailu studenta parametrem
MATRIKA_EMAIL_PREFERENCE.

RT  - Kontrola datumu zápisu271700
Datum zápisu může být max. 150 dní do budoucna.

RT , ,  - Nové parametry pro oblasti PRI, OST a ROZ315733 315879 315886
Jsou vloženy parametry: ROZVRH_ZOBRAZOVAT_KOMISE, NOTIFIKACE_ODESILATEL a
PR_KONEC_PRIJIMACIHO_RIZENI.

RT  - HK315937
Nové položky - Položka STUDENT_UCET pro výstup Studenti na výjezdu.

RT - Změna rod. čísla072970
Při změně rod. čísla v přij. řízení se změna provede i u záznamu osoby v e-přihlášce a uchazeči se pošle
notifikace o změně přihlašovacích údajů do elektronické přihlášky.

RT  - HK315937
nové položky - Položka STUDENT_UCET pro výstup Studenti na výjezdu.

RT  - Zrušení jednorázové akce312390
Role Tajemník fakulty a Fakultní superrozvrhář mohou smazat libovolnou jednorázovou akci své fakulty.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Témata kvalifikačních prací316078
Ošetřena práce s pracovištěm tématu, aby při ukládání tématu nedocházelo k chybě.

RT  - Epřihláška - Osobní údaje316156
Oprava chování aplikace podle parametru EPR_ADRESA_DORUCOVANI.

RT  - Rozcestník315505
Špatně vytvářené URL pro rozvrh předmětu.

RT  - Epřihláška - Přehled315729
Oprava chyby, která se projevovala při nevyplnění deadlinu pro podávání přihlášek.

RT  - Učitelé předmětu314283
Opraveno vyhledávání předmětů podle vyučujících, které nefungovalo správně v případě, kdy byl
vyučující uveden pouze u rozvrhové akce.

RT  - Epřihláška - Přihlašování315902
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Oprava problému vzniklého kvůli anonymizaci uchazečů.

RT  - Grafický editor rozvrhu - Oprava kontroly kolize akci, ktere jsou velmi blizko k315320
zacatku akademickeho roku
Velmi specifická situace, projevila se na UTB.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Webové služby - V DEMO aplikaci nad modulem WS315306
V aplikaci zobrazující statistiky přijímacího řízení byla odebrána věta "Dle vyhlášek MŠMT webová služba
počítá s přihláškami pouze na VYKAZOVANÁ studia." Byla totiž platná pouze částečně.

Globální- - Webové služby
Interní - úprava některých URL na webové služby, které generuje sám IS/STAG a která ještě vedla na
staré REST rozhraní (např. URL pro Theses/Odevzdej.cz)

Globální- - Webové služby
Oznámení uživatelům - optimalizace.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Evidence předchozích výsledků státnic315686
Oprava when klauzule.

RT  - Evidence předchozích výsledků státnic315686
Evidovat pouze pokud je hodnocení vyplněné (pokud se vyplňují body, nemusí být).

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_ST_KON (2.03) Oprava v bloku Absolvované předměty314697
Oprava zaokrouhlování kreditů a nahrazovaných předmětů.

RT  - ES0010 (13.13) Oprava výpočtu mezního termínu SZZ315691
Oprava výpočtu mezního termínu SZZ.

RT  - ZK0030 (7.15) Oprava pro odmazání zápočtu před zkouškou315934
Oprava pro odmazání zápočtu před zkouškou.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - CI0110 (3.10) Přidání nápovědy315692
Doplněna nápověda k položce Automaticky vytvořit uživatele.

RT  - ES0050 (3.02) Přidání položky314787
Do bloku pro výběr studentů byla přidána položka financování.

RT  - PZ0010 (3.41) Zobrazování přijímacích oborů315913
Změna zobrazování přijímacích oborů, které nejsou přiřazeny k danému předpisu.

BOREC NA KONEC

Ale já, jsa nuzák, mám jen své sny. Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy. Našlapuj měkce, neboť šlapeš
po mých snech.

William Butler Yeats
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