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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 15.01.2020 - 29.01.2020 (BUILD 200129)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 316171
Zabezpečení našeho TeX řešení proti možným injection útokům

RT  - Webové služby305419
Úprava/optimalizace technického postupu při přihlašování uživatelů do portálů/WS tam, kde se používá
ověřování hesel vůči IS/STAG databázi

Globální-
Úprava chování vizualizace studentova studia v případě, kdy je nějaký předmět studia uznán vícekrát (je
uznán na základě více jednorázových, například dovezených předmětů).

Globální-
Úprava funkce pro přepnutí uživatele na studenta - v horní části stránek, využitelné pro studijní
referentky a vyšší role. Nyní se lze přepnout i na již naprosto nestudujícího "historického" studenta.

RT  - Prohlížení,Známkování314771
zavedeno zobrazení úlev studenta z důvodu sportovní reprezentace ČR.

RT , ,  - Epřihláška - Nový výběr oboru314920 314826 312320
Úprava dlaždic, přidání vlaječky pro jazyk.

RT  - Epřihláška - Nový výběr oboru314915
Rozlišení kombinace oborů, kdy se jedná o obory rovnocenné (ze stejného studijního progamu) a kdy o
obory ve vztahu maior-minor (z různých studijních programů).

RT  - Webové služby301004
Adaptace IS/STAG na úpravy v Marbes aplikaci, rozšířeny možnosti konfigurace el. podepisování na
straně IS/STAG. Více viz. dokumentace https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/sign/

RT  - ECTS Výjezdy312062
Smlouvy - doplněn filtr na domácí pracoviště

RT  - ECTS Výjezdy316226
Smlouvy - u domácího pracoviště typu katedra se nyní zobrazuje i fakulta katedry

RT  - Praxe312864
Obrazovka hodnotitele pozice (vyučujícího).

RT ,  - Témata kvalifikačních prací311848 315140
Automaticky je přidáváno omezení na obor, pokud je přidáno omezení na osobní číslo a nastaveno
schvalování garantem oboru. Zobrazují se informace o spuštění nového schvalovacího procesu, pokud je
editována položka, jejíž změna vrátí stav schvalování na počáteční.
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RT  - ECTS Prijezdy315928
Doplněn filtr na pracoviště zabezpečující mobilitu u přijímající školy.

RT ,  - Témata kvalifikačních prací314361 316222
Do vyhledávacího formuláře bylo přidáno políčko, které umožňuje vyhledávat témata podle
registrovaných/přidělených studentů. Do vyhledávání je možné zadat osobní číslo nebo příjmení
studenta.

RT  - Témata kvalifikačních prací310315
U povinné položky je vždy zobrazena hvězdička, bez ohledu na to, zda musí být v aktuálním stavu
schvalování vyplněna.

RT  - Témata kvalifikačních prací292581
Zvýraznění nutnosti změnit stav schvalování.

RT  - ECTS výjezdy a příjezdy315780
Zaintegrována možnost exportu a importu dat do formulářů pro studenta.

RT  - Žádost o uznávání předmětů315781
Doplněna možnost předvyplnění formuláře pro vložení předmětu z cizí školy.

RT  - Praxe312864
Pozice a termíny, základní funkcionalita.

Globální- - Webové služby
Pouze OSU - Lehká úprava napojení na ÚZIS, kvůli specialitě na OSU

RT  - Webové služby - Úprava formátu odesílaného mailu v oznámeních317037
Konkrétně pouze verze mailu bez HTML

Globální- - Webové služby
Úprava napojení na Marbes podepisovací aplikaci pro podporu napojení na modul HSM - asi to není ještě
definitivně vyřešeno, ale začátek pro otestování

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0030 (2.12) Přidání parametru do procedury316128
Přidán parametr pro změnu oboru v tab. abn_podklady_zajemci.

RT  - PZ0030 (3.46) Úprava pro více plateb uchazeče307564
Úprava pro více plateb uchazeče

RT  - PJ0025 (4.08) Úprava pro více plateb uchazeče, modrým písmem uchazeči s307564
platbou za uznání
Úprava pro více plateb uchazeče, modrým písmem uchazeči s platbou za uznání zahr. vzdělání

DATABÁZE

RT  - Příznak Výuka u předmětu314890
Při nastavení příznaku na Výuka=Ne se automaticky převedou rozvrhové akce předmětu na platnost=Z.
Při nastavení příznaku Výuka=Ne mohou mít rozvrhové akce jen platnost Z nebo P.

RT  - Doplnění tabulky ABN_PODKLADY_TEMA316299
Jsou přidány povinné položky TEX_LITERATURA a TEX_ZASADY.

RT  - Platnost rozvrhové akce316347
Platnost Z lze nastavit u rozvrhové akce i pro semestr, který má u předmětu nastaveno Výuka ZS či
Výuka LS=Ne

RT  - Úpravy kvůli více platbám u e-přihlášky307564
Úprava pohledu zohledňující více plateb k e-přihlášce. Platbu za uznání zahr. vzdělání platí uchazeč pouze
jednou a přehazuje se na jinou přihlášku v případě, že se ruší přihláška, ke které je tato platba přiřazena.

RT  - Podmínky generování dokladu316130
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Stanovení podmínek, za kterých se při podání přihlášky generuje platba za uznání zahraničního studia

RT ,  - HK309405 315845
Nové položky - položka se záměnou tečky na čárku pro průměry kvůli Wordu, položky kvůli nové
akreditaci

RT  - EPR312489
Triggery pro oznámení týkající se souborů - Nové triggery TR_NOTIF_ESOUBN_AIR a
TR_NOTIF_ESOUBR_AUR, které vytvářejí oznámení pro studijní oddělení v případě, že uchazeč dodatečně
přiložil soubor k e-přihlášce, a dále oznámení pro uchazeče, jestliže mu byl nějaký soubor zamítnut nebo
bylo napsáno hodnocení souboru.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Učitelé předmětu314136
Oprava exportu dat při zvolení semestru.

RT  - Témata kvalifikačních prací316452
Opraveno zobrazení aplikace poté, co byl použit proklik z oznámení o novém vypsaném termínu.

RT 316530
Oprava zobrazení mezního termínu SZZ v portálu

RT 316315
Drobnost v mobilitách.

RT  - Témata kvalifikačních prací315547
Oprava špatně načtených hodnot schvalovacího diagramu v případě, že je nastaven diagram pro daný typ
tématu pro fakultu a pro jiný typ tématu pro dané pracoviště.

RT  - Zapisovatel u státnic316295
Oprava při vkládání celkového hodnocení z předmětů - omylem nebylo zcela přehozeno na nové
známkování.

RT  - Epřihláška - Informace o studijním programu316627
Oprava chyby, kdy se standardní a maximální délka studia zaokrouhlovaly na celá čísla.

RT  - Webové služby316753
Oprava ukázkové aplikace se statistikami přijímacího řízení v PHP nad modulem WS (způsobena
přechodem na nové REST rozhraní)

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava funkce316187
Prodlužovat jen o dobu mateřské, u které je nastaveno Prodloužit=A

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - ZK0030 (7.16) Vkládání zápočtu před zkouškou316347
Oprava validačních triggerů pro zápočet před zkouškou

RT ,  - GST_POC2 (2.13) Úprava rozložení sestavy312830 312870
Studijní program dvanáctimístný

RT  - ES0160 (1.18) Úprava kvůli web forms316370
Úprava kvůli web forms

RT  - CI0170 (1.15) Revize kvůli upgrade293917
Provedena revize dependencies

RT  - PZ0030 (3.47) Oprava pro volání z jiných formulářů316727
Oprava pro volání z jiných formulářů
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RT  - PZ0030 (3.48) Nadefinování atributu.316005
Ve formuláři chybělo nadefinování atributu při zobrazování zrušených plateb.

BOREC NA KONEC

    Zákon o programování
    Každý program obsahuje jeden chybný řádek.
    Každý program jde zkrátit o jeden řádek.
    Z toho plyne, že každý program jde zkrátit na jeden řádek, který je chybný.

Murphy
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