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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.

VYPISOVÁNÍ TERMÍNU BEZ NUTNOSTI ZADÁNÍ MÍSTNOSTI

V aplikaci pro vypisování termínů lze nově vypsat termín bez zadání místnosti. V takovém případě je nutné
vyplnit novou položku Kontakt. Položka Kontakt se vyplňuje v případech, kdy se termín nekoná v klasické
místnosti v rámci instituce, ale koná se např. na externím místě nebo online způsobem atd.

Součástí textu v položce pro kontakt může být i url adresa - ta bude pak automaticky převedena do
prokliknutelné formy na místech, kde se má kontakt pouze zobrazovat. Nelze vyplnit zároveň položky pro
zadání místnosti i položku pro kontakt, ale vždy pouze jednu z těchto možností.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 05.05.2020 - 13.05.2020 (BUILD 200513)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Moje studium/Vypisování termínů322831
Zavedena možnost vypsat termín bez zadání místnosti.

RT  - Témata kvalifikačních prací323377
Úprava zobrazení zásad a literatury v záložkách hromadných akcí.
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RT 322829
Přidání ikonek pro e-learnignový systém na UPCE "WeBWorK".

RT  - Přístup externistů do webového rozhraní IS/STAG316706
První hotová implementace přístupu externistů do IS/STAG. Funkcionality přijdou v příští verzi, aktuálně
máme připravenu technologii pro jejich přístup.

RT  - Úprava Diploma supplementu pro nově akreditované programy323217
V případě nově akreditovaných programů se název tisknutých oborů/specializací/kombinací nově odvíjí od
nastavení u studijního programu "tisk specializace na DS a diplomu".

RT  - Dodatek k osvědčení318326
Zaveden nový parametr DOD_OSV_VYSLEDKY_CZV, kterým si můžete nastavit text, který je u dodatku
uveden v sekci 4.2. Zatím to bylo připravené napevno.

RT  - Úprava zobrazení osobních údajů (jméno, příjmení) ve vyhledávání VŠKP312874
V seznamu kvalifikačních prací v aplikaci Prohlížení IS/STAG bylo poupraveno schovávání jména a
příjmení autorů VŠKP, které bylo upraveno kvůli GDPR v létě 2019. Nyní upraveno to, že jméno a
příjmení se zbytečně neschovává v případě, kdy se nastavením parametrů samotná práce či její posudky
stejně zveřejňují ještě před úspěšnou obhajobou.

RT  - Žádosti studenta323567
Možnost zaslat výzvu k vyzvednutí rozhodnutí ihned s uložením rozhodnutí.

RT 322771
Zavedeno čisté url na portlet pro hodnocení VŠKP vyučujícími.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)323533
Skupina učitelé rozvrhové akce zpřístupněna i učitelům.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Návrh rozhraní (nehotové).

RT  - Grafický editor plánů281840
Doplněn sylabus předmětu dostupný v kontextovém menu předmětů (v zobrazení předmětů v plánu i
vyhledávání předmětu).

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (15.95) Pořadí uchazečů podle bodů z testů celkem279436
Pořadí uchazečů podle bodů z testů celkem - přepnutí na novou verzi.

RT  - RA0300 (1.05) Kontrola místnosti323514
Kontrola místnosti hned na položkách.

RT  - STAG2 (15.96) Nová položka v menu274782
Do menu Systém přidána položka Nastavení QRAM.

RT  - ES0010 (13.15) Podmíněný zápis, příznak u přerušení323101
U položky D. nástupu je možné zaškrtnout, že se jedná o podmíněný zápis. Odškrtnutím Počítat u
přerušení lze nastavit, že se doba přerušení nemá započítat do celkové doby přerušení pro kontrolu vůči
maximální době přerušení.

DATABÁZE

RT  - Výpis literatury323228
Úprava pro virtuální literaturu.

RT  - Synchronizace údajů321007
Při nevyplněném datu nechat na constraint.

RT  - Termíny bez místnosti322831
Změny umožnující vložit termín bez místnosti, místo ní jsou povinné kontaktní informace.
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PORTÁL - CHYBY

RT  - IS/STAG / Poplatky za studium323986
Oprava zalamování textu.

RT  - Prostupnost studiem323747
Obory - oprava chybné reakce aplikace v případě nenalezení dat.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)323533
Nebylo možné odeslat e-mail učitelům rozvrhové akce.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů/Přihlášky na výjezdy323448
Omezení pro žadatele-vyučující, nemohou vkládat soubory.

RT  - Žádosti studenta323483
Problém s přesměrováním z čisté URL.

RT  - Webové služby323381
Oprava stahování obsahů souborů ze spisové služby.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 323751
Ošetření výjimky u vkládání souborů studenta.

Globální-
StagAdminPortlet zobrazuje verzi běhového prostředí (tomcat + java).

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava SIMS323199
Oprava vykazování narušené doby studia v případě přerušení ukončeného před 1.3.2020.

RT  - Příznak Absolvent316357
Příjezdoví studenti měli nastavený příznak kvůli chybně nastavené pomocné hodnotě pro kód ukončení
20.

RT  - Kontrola přípon souboru323780
Kontrolu provádět pouze při vyplněné položce.

RT  - Omezení předzápisu323764
Oprava kontroly zápisu max. počtu kreditů/ předmětů za blok v rámci semestru.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - HK0010 (1.37) Smazání šablony323382
Oprava předchozí verze - smazání se neprovedlo.

RT  - RA0300 (1.06) Oprava kontroly místnosti323781
Přepsáno na kontrolu dle LOV.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - SL0030 (1.49) Změna výběru st. programu323135
Zobrazování st. programů platných v daném akad. roce (nikoliv pouze kalendářním roce).

RT  - SL0030 (1.50) Změna LOV323136
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Změna výběru st. plánů - nabízejí se ještě i plány st. programů, u kterých v daném ak. roce končí
platnost.

RT  - ES0170 (2.12) Nastavení akad. roku323136
Od května nastaven následující ak. rok pro převod studenta.

BOREC NA KONEC

Tak vy byste chtěli vytvořit videohru. Máte vražedný nápad - je o kníratém instalatérovi, který musí
zachránit svou kamarádku princeznu před obří želvou, co dští oheň - a přesvědčili jste investora, co by
vám dal pár milionů dolarů na realizaci. Co teď?

Takže nejprve musíte vymyslet, kolik lidí si přesně budete moct najmout. Pak budete muset obvolat pár
kreslířů, několik designerů a několik programátorů. Budete potřebovat producenta, aby šlo všechno hladce
a taky zvukové oddělení, aby vaše hra měla - no, vždyť víte, zvuky. Nesmíte si zapomenout najmout
někoho na testy kvality, aby vychytal závady. A marketingového specialistu - jak jinak by se ostatní o
vašem bestselleru dozvěděli? Jakmile budou všechny pozice obsazené, je třeba vytvořit přesný
harmonogram, ve kterém bude uvedeno, kolik času se váš tým bude zabývat kterou částí hry. Půjde-li
všechno dobře, za půl roku budete mít hotové demo pro veletrh E3 a koncem roku "feature complete".

Krev, pot a pixely: Jason Schreier
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