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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.

ZMĚNA PRIORIT DALŠÍHO VÝVOJE

Vzhledem k současné situaci se řada škole snaží výuku nasměrovat do nejrůznějších systémů pro distanční
vzdělávání typu Moodle, MS Teams nebo Google Apps. Abychom těmto trendům vyšli vstříc, dáváme
aktuálně prioritu vytvoření rozhraní mezi IS/STAG a těmito systémy. Hlavním cílem je umožnit vyučujícím
"jedním kliknutím" založit v těchto aplikacích skupinu svých studentů a pak v závislosti na možnostech
daného systému s nimi pokračovat ve výuce distanční metodou. V důsledku toho budou některé vaše
náměty, byť měly aktuálně vysokou prioritu, na nějakou dobu odsunuty. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 27.02.2020 - 12.03.2020 (BUILD 200312)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT ,  - Prohlížení/Předměty a Prohlížení/Předměty/Programy318899 303312
Zavedeno zobrazení Významu předmětu v rámci stud. plánu.

RT  - Prohlížení/Programy a obory312497
U stud. plánu se nově zobrazují i případně členové rady studijního plánu.

RT  - Komponenta pro vyhledávání vyučujících318969
Bylo přidáno zaškrtávátko, které umožní vyhledávání i mezi aktuálně neplatnými vyučujícími.

RT  - ECTS výjezdy (S035)316387
Zapracován parametr ECTS_VYJEZDY_DOPLNUJICI_INFO.

RT  - Webové služby - Spisovka na UPOL318759
Specifické úpravy, možnost přejmenování spisu (typicky když změní studentka příjmení), úpravy
odesílání...

RT ,  - Podklady pro výroční zprávu (S058)319160 318964
Přechod v rámci skupin studijních programů z klasifikace KKOV na široce vymezené obory klasifikace
ISCED-F 2013.

RT  - Zadání VŠKP316372
Na VSP se nebude tisknout zadávající katedra.

RT  - ECTS Výjezdy319226
Student může nyní vkládat soubory až do ukončení výjezdu.

RT  - ECTS Nabídka výjezdů317916
Doplněna možnost vložení veřejné poznámky k požadované informaci nebo dokumentu.

RT  - EVA316934
Vypisování a správa B dotazníků vyučujícími - odstraněna případná hrozba XSS.
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RT  - Moje výuka/Hodnocení VŠKP/Hodnocení VŠKP (S066)317296
Do portletu doplněna možnost vyplňování dynamického formuláře 'Formulář pro vložení obsahu posudku',
pokud je pro pracoviště dané VŠKP formulář definován.

RT 310532
Nový parametr DSUP_VYJEZDY_DATUMY umožňující schovat zobrazení datumu od a do u výjezdů
studentů na reportu diploma supplement a SoSD.

RT 314968
Nová možnost zkráceného tisku informací o výsledku kontrole plagiátů, přibyl odkaz "Tisk-shrnutí", který
vytvoří PDF obsahující pouze souhrnné informace o kontrole bez detailních informací o nalezených
podobnostech.

RT 317928
V rozvrzích vyučujících se nově konzultační hodiny začaly považovat za součást rozvrhu, tj. parametr ve
filtru nad rozvrhem "Jen rozvrh. akce" byl přejmenován na "Jen rozvrh. akce a konzultace" a zobrazení
konzultací již tedy nelze (nechtěně) skrýt. Parametr ovlivňuje nadále zobrazení např. zkouškových
termínů či účasti na státnicových komisích.

RT 279645
V portletu "Kontrola plgiátorství" umožněno vyhledávání studentů (resp. jejich kvalifikačních prací) i
podle programu/oboru/kombinace.

RT 312421
V portletu "Platby studenta" lze nově zpozdit možnost vzdání se práva na odvolání o počet dní zadaný v
novém parametru "VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI" a namísto toho zobrazit text zadaný v parametru
"VZDANI_PRAVA_ODVOL_CEKANI_TEXT". Více viz dokumentace k těmto parametrům.

RT 319076
Kalendář v Prohlížení (S025), ve výpisu změn rozvrhu chyběla informace o sudém/lichém týdnu
rozvrhové změny (uživatelé se nemohli dozvědět o tom, že v sudém týdnu je jeden den výuka jako v
lichém týdnu).

RT  - Webové služby317928
V rozvrzích vyučujících se nově konzultační hodiny začaly považovat za součást rozvrhu, tj. parametr
"jenRozvrhoveAkce" u služeb vracejících rozvrhy vyučujících již konzultace neovlivňuje, ty služba vrací
vždy. Ovlivňuje nadále např. zkouškové termíny či účast na státnicových komisích.

RT  - Webové služby318899
Do služeb vracejících předměty v plánu/segmentu/oboru/bloku dodělána položka "vyznamPredmetu" z
číselníku VYZNAM_PREDMETU. Určuje, zda je předmět běžný (B), profilující (P) nebo základní teoretický
(T).

RT 318880
Aplikace je do budoucna připravena na možnost nasazení paralelně více verzí webových/portletových
aplikací, aby to pro uživatele bylo zcela bez výpadku.

RT  - Varování, že uživatel vidí/používá již ne úplně nejnovější verzi portletové318880
aplikace
Po adminy a vývojáře. V budoucnu začneme brzy používat možnost nasazení paralelně více verzí
webových/portletových aplikací, aby to pro uživatele bylo zcela bez výpadku.

RT  - Webové služby - Napojení na spisovou službu ICZ317185
Rozšíření možností konfigurace způsobů odeslání tak, aby bylo možno pokrýt i nový způsob odeslání
českou poštou - ekonomické odeslání. Dokumentace viz: 
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/spisovka/icz-new.html

RT  - Webové služby - Napojení na spisovou službu MIT Consulting318759
Rozšíření možností konfigurace způsobů odeslání tak, aby bylo možno pokrýt i způsob odeslání "odeslání
elektronicky informačním systémem". Dokumentace viz: 
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/spisovka/mit-consulting.html

DATABÁZE

RT  - EPR318857
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Oznámení - nový typ ESOUBNSO - Nový typ notifikace pro uchazeče 'Přiložení souboru k e-přihlášce
studijním oddělením'.

RT  - EPR318857
Oznámení - úprava triggeru - Úprava triggeru TR_NOTIF_ESOUBN_AIR tak, aby rozlišoval, jestli soubor k
EPR přiložil uchazeč či studijní oddělení, a dle toho správně směroval oznámení.

RT  - Nový parametr DSUP_VYJEZDY_DATUMY310532
Zda na DS zobrazovat datumy od-do u výjezdů.

RT  - Nové parametry pro platby stipendií312421
Jsou přidány parametry - VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI a VZDANI_PRAVA_ODVOL_CEKANI_TEXT.

RT  - Oprava funkce319329
Délka pro doménu 1. řádu u emailu na 20.

RT  - Dva nové parametry pro oblast plateb319276
Zavádí se parametry: PLATBY_USP_01_09_2016_OVLIVNUJ a PLATBY_NEUSP_01_09_2016_ZAPOC.

RT  - Nový parametr ECTS_VYJEZDY_DOPLNUJICI_INFO316387
Doplňující informace do portletu ECTS výjezdy (S035).

RT  - Změna PK tab. abn_dp_osoby319380
PK je nová položka ADOSIDNO nad sekvencí SEQ_ADOS.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Témata kvalifikačních prací319057
Téma bylo možné schválit bez vyplněné literatury i v případě, kdy byla povinná.

RT  - EVA318884
Oprava práv k přístupu k souboru s textovými odpověďmi na tvrzení ve veřejné části zobrazení výsledků
SHK.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)318761
Pokud nebyl zapnutý HTML editor, tak se v odelsané zprávě nerespektovalo odřádkování.

RT  - Webové služby319394
Oprava volani sluzby prijimacky/getPrijimaciObory.

RT  - Webové služby319144
Oprava napojeni na UZIS, vznikla interní chyba v důsledku předchozích úprav.

RT  - Webové služby317487
Oprava v implementaci sluzby 'platby/zalozSplatkovyKalendar' v pripade snizovani castky na dokladu.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

Globální-
Grafické přehledy počtu osob (S059) - Podmínka mobility, kalendáře na volbu datumů od a do reagovaly
odlišně, jeden na kliknutí na tlačítko, druhý na kliknutí do formulářového pole.

RT  - Praxe315006
Hledány jen ty předměty učitele, které mají v daném ak. roce výuku.

RT  - Epřihláška - Přehled318852
Zobrazení odkazu na tisk i v mobilní verzi.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Párování plateb318764
Chyba párování při více platbách k přihlášce
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RT  - Nové známkování318753
Oprava započítávání uznaných předmětů, které mají vyplněné pouze datum

RT  - VSOU_SOUBORY_XXX319000
Doplněno DATE_OF_INSERT - Položka DATE_OF_INSERT doplněna také do VSOU_SOUBORY_SD,
VSOU_SOUBORY_SI, VSOU_SOUBORY_SU a VSOU_SOUBORY_THESES.

RT  - Oprava vkládání jednorázových předmětů318935
Kontrola, aby nešlo zadat slovně hodnocený předmět jako započítávaný do průměru

RT  - Oprava SIMS318997
Opravena chyba ve vykazování oborů u nově akreditovaných programů, nyní se nevykazují

RT ,  - E-přihláška317748 319197
Oprava odesílání mailu při více platbách, výpis zkratky a názvu kombinace

RT  - Úprava velikosti položky kodsp_i319233
Položka se upravuje v tab. STUDENTI_ZADOSTI_PREDMETY

RT  - Oprava SIMS319461
Oprava vykazovaného emailu u nestudujících studentů

RT  - Kopírování rozvrh. akcí318622
Chyba při kopírování společně vyučovaných akcí při nastaveném parametru
CASOPROSTOR_ZMENY_V_MINULOSTI na N

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava velikosti položek tab. studijni_programy318162
Zvětšení položek cz_nazev, cz_nazev_pro_diplom, an_nazev, an_nazev_pro_diplom, j3_nazev a
j4_nazev na 200 znaků.

RT  - Úprava SIMS315784
Přidán parametr O pro preferenci studentského emailu - viz 
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/win-klient/userdocuis_parametry.html#userdocparametr_MATRIKA_EMAIL_PREFERENCE
.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PJ0022 (1.16) Chyba při otevření souboru319315
Umožněno otevření souboru, který má v názvu otazníky.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ES0170 (2.11) Změna výběru st. programu232130
Položka studijního programu neplatny_od, na který se student převádí, nastavena jako rok akademický
nikoliv kalendářní.

RT  - OP0010 (3.88) Zvětšení délek položek318164
Zvětšení délek všech názvů stud. programů (českých, anglických a j.).

BOREC NA KONEC

Čas má plné kapsy překvapení.

Jan Werich
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