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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.

NAPOJENÍ IS/STAG NA EXTERNÍ E-LEARNINGOVÉ SYSTÉMY

Jak všichni víte, v důsledku koronavirové pandemie je rozhodnutím vlády ČR na vysokých školách zrušena
kontaktní výuka. Náš vývojový tým na základě tohoto  rozhodnutí přehodnotil priority dalšího vývoje
IS/STAG a veškerou energii vrhnul na podporu bezkontaktní výuky. Z našeho pohledu jde hlavně o
možnost napojení IS/STAG na různé e-learningové systémy. Jedná se o následující systémy:

Moodle

Google G Suite

Microsoft Cloud a Microsoft Teams

Alfresco

V těchto nástrojích je možno pro určitou skupinu lidí zřídit kurz/skupinu/třídu/tým/prostor (dle
terminologie příslušného nástroje) - jednoduše řečeno nějaké místo, v němž mohou lidé sdílet různé
funkcionality, informace a zdroje. IS/STAG nově nabízí učitelům možnost vytvoření tohoto místa ve
vybraném nástroji a jeho zpřístupnění pouze studentům a učitelům určitého předmětu či rozvrhové akce.
Učitel tam pak může se studenty na dálku komunikovat, uspořádat videokonferenci, vést diskuzi, tvořit a
ukládat dokumenty, zadávat a kontrolovat úkoly atd. 

Dosud byl IS/STAG provázán pouze s e-learningovým nástrojem Moodle, nyní bylo rozhraní rozšířeno o
další zmíněné nástroje. IS/STAG tak učitelům pomůže několika kliknutími vytvořit ve vybraném nástroji
ono uzavřené místo, které je okamžitě zpřístupněno studentům a dalším učitelům předmětu či rozvrhové
akce. Všem takto přiřazeným uživatelům je ihned o této akci zasláno oznámení. K vytvořeným místům se
učitelé i studenti dostanou z portálu IS/STAG ze seznamu svých předmětů nebo přímo kliknutím na odkaz
v obdrženém oznámení. Podrobný popis řešení včetně několika tipů, jak pak s externími systémy zacházet
a jak je používat, je k dispozici na webu IS/STAG:  https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/elearning/

Upozorňujeme vás, že napojení na tyto externí systémy se neobejde bez vaší úzké spolupráce s vývojáři
IS/STAG - napojení na tyto systémy není triviální a vyžaduje mnoho kroků, které musí učinit člověk, který
má u vás správu a provoz těchto systémů na starosti. V případě zájmu o propojení se nám prosím co
nejdříve ozvěte do RT a rovnou nám i sdělte kontakt na tohoto správce. A ještě jedno upozornění,
vzhledem k tomu, že systém Microsoft Teams je v posledních dnech značně přetížený, tak u něj prosím
počítejte s pomalejšími odezvami i v řádu několika hodin! Aktuální informace o napojení na jednotlivé
systémy najdete na stránce .https://is-stag.zcu.cz
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RT  - Moje výuka/Rozvrh a předměty/Předměty učitele320648
Doplněna možnost prokliku na přidání el. aktivity.

RT  - E-learningové systémy320687
Pokud je k dispozici na výběr více e-learningových systémů, nebude předvybrán žádný z nich a uživatel si
bude muset vždy některý zvolit.

RT  - Moje studium / Průběh studia320514
Doplnění hlášky do samozápisu do studia.

RT  - Export a import dat320327
Rozšířeny popisky, které uživatele informují o významu a použití exportu a importu dat.

RT  - GDPR souhlasy315779
Přidána položka Text souhlasu, která umožňuje zobrazit celý text souhlasu.

RT  - Moje výuka/Rozvrh a předměty , Moje studium/Průběh studia320394
Zvýraznění odkazu na el. aktivity.

RT  - Epřihláška - Úprava ukládání velkých souboru318717
Úprava cest, do jakých se to ukládá.

RT  - Webové služby - Souhrn úprav pro podporu napojení na další externí319721
e-learningové systémy či na systémy pro vzdálenou podporu výuky
Google G Suite, MS Teams, Alfresco. Moduly jsou dále ve vývoji, nyní úvodní kompletní část práce k
pilotnímu provozu k dispozici.

RT  - Souhrn úprav pro podporu napojení na další externí e-learningové systémy či na319721
systémy pro vzdálenou podporu výuky
Google G Suite, MS Teams, Alfresco. Moduly jsou dále ve vývoji, nyní úvodní kompletní část práce k
pilotnímu provozu k dispozici.

RT  - Moje výuka / Hodnocení VŠKP317296
Doplnění volitelného automatického generování souboru s posudkem do systému.

RT 319947
Upraveno zobrazování rozvrhů ve specifické konfiguraci kalendáře (semestr končí v půlce týdne a ještě
jsou v tom týdnu přeházeny dny).

RT  - Webové služby319732
Test základní funkcionality napojení na MS Office 365 přes MS Graph API.

RT ,  - Webové služby319721 319734
Kompletní přepracování modulu pro napojení na externí e-learningové systémy. Kromě Moodle nově i
podpora Google G Suite.

RT  - Tisk zadání VŠKP319811
Tisk titulní stránky pro TUL - úprava textu prohlášení.

RT  - ECTS Smlouvy319873
Do dialogu pro volbu ISCED kódu byla doplněna možnost řazení dle názvu nebo čísla kódu.

RT  - Moodle kurzy319728
Aplikace rozšířena o podporu zakládání skupin v dalších systémech.

RT 318857
Úprava notifikace v ECTS ohledně infa o vložení souboru.

RT  - Moje výuka/Rozvrh a předměty/Předměty učitele (S004)319755
Zaveden sloupec s odkazem na el. aktivity spojené s předmětem.

RT  - Přidány nové překlady299998
V aplikacích je nyní přeložena do angličtiny drtivá většina textů, které vznikly do cca konce ledna 2020.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů317150
Doplnění výstupu pro Excel s uchazeči o další položky.

RT  - Webové služby319695
Do služby ects/getPrijezdy dodán i email studenta (v případě, že už se z příjezdového uchazeče stal
student). Toto se projeví i v exportu dat z portletu příjezdy.
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WINDOWS KLIENT

RT  - SY0202 (9.13) Nahrávání dat ze SIMS320391
Umožněn proklik přímo do portálové aplikace.

DATABÁZE

RT  - Nová možnost omezení předzápisu pro studenty180336
Student si může v rámci předzápisu zapsat pro daný blok a semestr jen limitovaný počet kreditů nebo
předmětů (nastavuje se ve formuláři SL0010). Pro ostatní role toto omezení neplatí.

RT  - Doplnění titulu306526
Při převodu do archívu a zaškrtnuté volbě Při převodu do archívu doplnit titul se titul doplní i u dalšího
záznamu dané osoby v absolventovi v případě souběžného studia, pokud u tohoto studia dosud není
přidělený diplom.

RT ,  - Hromadná korespondence318892 307688
Nové položky - pro přijímací řízení nové parametry Platnost předpisu platby od, do.

RT  - Úprava SIMS315160
Technologicky předěláno na PL/SQL objekty. Výsledkem je významné zrychlení kontrol.

RT  - Propisování hodnocení VŠKP249266
Při nastavení parametru VSKP_SYNCHRO_HODNOCENI se bude kopírovat úspěšné hodnocení VŠKP k
odpovídajícímu předmětu studenta. Hodnocení se nakopíruje k takovému předmětu, který má v položce
Způsob ukončení předmětu hodnotu domény TYP_ZK_NEW takovou, že v pomocné hodnotě je nastaveno
O(bhajoba). Typicky se tedy jedná o všechny předměty Obhajoba ...

RT  - Úprava funkce pro PravyDiplom307176
Úprava výběru názvu oborů pro PravyDiplom.

RT  - Nová položka tab. studenti_prijezdy_studia319916
DOBA_MOBILITY_POZNAMKA --- Doplňující poznámka o době mobility tisknutá na ToR.

RT  - Nová položka tab. el_systemy319725
Přidává se: typ_el_systemu, která je navázána na doménu typ_el_systemu.

PORTÁL - CHYBY

RT  - E-learningové systémy320614
Opraveno vytváření Google skupin pro rozvrhové akce.

RT  - Webové služby320452
Oprava komunikace s externím SW na hromadnou tvorbu korespondence.

RT  - IS/STAG / Podklady pro výroční zprávu320148
Oprava hraničního dne konce studia.

RT  - Portlet semestrální práce319564
Oprava importu hodnocení z Excelu.

RT  - Podklady pro výroční zprávu319160
Oprava nápovědy.

RT  - Hromadné posílání emailů (S028)318761
Zalamování bez HTML editoru znovu a lépe.

RT  - Webové služby319769
Úprava zakládání kurzů v Moodle, jejichž název by začínal prefixem PR- (kolize se speciálním případem
pro přijímací řízení).
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PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Poplatky za studium319717
Přidány dva nové důvody nezapočítávání předch. studia.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava zakládání uživatelů320256
Opraveno zakládání externích uživatelů.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava velikosti položky320078
Zvětšení položky platby_studia.DUVOD_DELSI na velikost varchar2 (150).

BOREC NA KONEC

Jestliže se v té či oné části světa vyskytne nějaká nemoc, nesmíme říci: „Co je mi do toho?" Jestliže se
taková nemoc vyskytne, musí se nás to týkat přesně tak, jako by byla v našem středu. Ať je incident
jakkoli vzdálený, nesmíme z této zásady ustoupit.

Kemal Atatürk (1881 – 1938), zakladatel a první prezident Turecké republiky
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