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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.

BEZVÝPADKOVÉ NASAZOVÁNÍ NOVÝCH VERZÍ

Portálové rozhraní IS/STAG přešlo na nový režim nasazování nových verzí aplikace: nově je možné nasadit
do provozu více "verzí" jedné a té samé aplikace. Uživatelům se díky tomu v průběhu nasazení nové verze
nepřeruší jejich práce. Uživatel, který byl přihlášen dříve, než došlo k nasazení nové verze, bude nadále
pracovat se starší verzí. K nové verzi se dostane až při dalším přihlášením. Uživatel, který se přihlásil až po
nasazení nové verze bude pracovat ve verzi nové. Lze tím dosáhnout prakticky bezvýpadkové distribuce
nových verzí aplikace.

Pro správce je důležité toto vědět, protože tak může nastat situace, kdy například jeden uživatel má k
dispozici novou funkci z poslední verze a jiný uživatel ne. Případně se některým uživatelům projevuje
chyba, která byla v poslední verzi opravena. V tuto chvíli je pro uživatele jediná rada: provést odhlášení a
opětovné přihlášení.

Tato situace (aplikace se chová pro různé uživatele jinak) může být minimálně pro správce matoucí
(správci na rozdíl od běžných uživatelů mají přehled o nasazování verzí), proto portál, pokud tato situace
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nastane, správcům zobrazí upozornění - viz ilustrace - zde správce používá verzi " ", alev200317-1250
nejnovější nasazná je . Zde uvedené označení verze je dané časem nasazení a nijak v200317-1356
nesouvisí s označením releasu v podobě REL_203012.

DOBA NARUŠENÉHO STUDIA

Posledních 14 dní bylo ve znamení ještě dojíždějícíh změn ohledně doby narušeného studia, ale nejen toho.
Do poplatků za studium byla zapracována doba narušeného studia. U termínů zkoušek umožňujeme
nezadat místnost, ale jen kontakt (např. na on-line zkoušení).

EWP

Přidali jsme webovou stránku objasňující EWP: https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/EWP/

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.05.2020 - 31.05.2020 (BUILD 200531)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Program předmětu (S026)323108
Na záložku Ostatní přidána položka "Omluven" - vyjadřuje pro jaký semestr se výuka z důvodu vyšší
moci nemohla konat.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)317883
Pro skupinu "Studenti oboru katedry" doplněny filtry na typ, formu studia a jazyk studijního programu.

RT  - EVA324332
Hlasovací dotazník předělán do responzivní verze.

RT  - Evaluace/Celkové hodnocení ankety318655
Úprava automatického předvybrání ankety.

RT  - Webové služby pro E-přihlášku302458
Operace pro získání výsledků přijímacího řízení.

RT  - Tisk zadání VŠKP296325
Doplněna možnost tisku tzv. kopie k nepodepisování.

RT  - Výsledky přijímacího řízení323942
Dosud se v případě, že výsledný počet bodů z nějakého přijímačkového předmětu je roven 0, zobrazil
text "Zatím neuvedeno". Což ale tam, kde skutečně měli 0 bodů, byla chyba. Nově se zobrazuje i 0 -
zobrazení závisí na tom, zda je u daného předmětu povoleno zobrazní bodů na webu.

RT  - Portál si automaticky každé 2 minuty detekuje verzi aplikace se statickými zdroji324209
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Styly, scripty a pokud dojde k nasazení nové verze, změní odkazy ve webových stránkách. Nemělo by se
tedy už stávat, že budou uživatelé dlouhou dobu dostávat starší verzi scriptů.

Globální-
Zabezpečení nahrávání portálové struktury.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)324126
Skupina "Uchazeči o studium" - filtr studijních programů rozšířen o jazyk a profil.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)322256
Pokud rozvrhář v RA0010 mění již obsazenou akci vyskočí na něj okno s hláškou, zda chce o změně
poslat e-mail studentům. Mezi příjemce byla přidána i skupina učitelé akce.

RT  - Webové služby - Erasmus Without Paper286009
Zpřístupnění implementace prvních dvou základních webových služeb pro připojení do EWP sítě.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Návrh rozhraní.

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0010 (13.16) Max. limit kreditů234273
Možnost nastavit u studenta individuálně maximální počet kreditů, které si smí v rámci předzápisu
zapsat. Toto nastavení má přednost před nastavením parametru LIMIT_KR_ROK. Není-li nastaveno, platí
jako doposud omezení dané parametrem LIMIT_KR_ROK.

RT  - ES0010 (13.17) Evidence předchozích pokusů294139
Po kliknutí na nové tlačítko Předch. u předmětu se otevře okno s předchozími pokusy, je zde možné
záznamy přidat, změnit i smazat. Systém sem při změně datumu zkoušky nebo při změně komise
automaticky uloží původní údaje jako předchozí pokus.

RT  - HK0030 (1.07) Dotaz pro Vložil324524
Dotaz pro Vložil.

RT  - HK0020 (1.23) Dotaz pro Vložil324524
Dotaz pro Vložil.

RT  - OP0010 (3.92) Přidány položky typu hodnocení232130
Přidány položky typu hodnocení pro VŠKP, vedoucího, oponenta, závěr. zkoušky celkem, státnic celkem,
certifikátů, závěr. prací.

DATABÁZE

RT  - Nové parametry pro EWP286009
Přidání parametrů pro nastavení identifikátorů používaných v EWP síti.

RT  - Trigger TR_PSPO_TERMINY_ARIU322047
Kontroluje, aby zadaný mezní termín nebyl před termínem pro podávání přihlášek.

RT  - Možnost odložení předmětu323108
U předmětu lze nastavit, že se má pro oba seemstry či konkrétní semestr odložit (omluvit) všem, kteří ho
mají v daném semestru zapsaný a dosud nesplněný. Položka Uzn. se nastaví na O stejně jako v případě
přerušení studia, tj. předmět není započítáván do výsledků studia.

RT  - Individuální max. limit kreditů324009
V kontrole překročení max. počtu kreditů je akceptováno individuální nastavení limitu pro studenta v
evidenční kartě.

RT  - Nová položka do tab. studenti324143
Přidává se STUDIUM_PRED_AKRED - Osobní číslo na předchozím studiu.

RT  - Výsledky předchozích pokusů294139
Možnost prohlížení a úprav předchozích pokusů zkoušek.
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RT  - Kontrola datumů vůči datumu nástupu318329
Pro předměty se kontroluje, že datum zápočtu, zkoušky nesmí předcházet datu nástupu do studia.

RT  - Předdefinovaný dotaz323993
Možnost výběru studentů prvního ročníku - cizinců, kteří nepožádali o ubytovací stipendium.

RT  - Nový parametr318848
Vkláda se par. PR_OSUD_UCHA_STUD - Určuje, které položky se nepřenáší při přenosu přihlášky mezi
studenty.

RT  - Nová položka a doplnění domény324844
PX_PRAXE_TERMINY.POZNAMKA_VEREJNA a doména PRAXE_VOLBA_STUDENTEM.

RT  - Nová tabulka323347
OBORY_MARKETING - obsahuje položky, které se budou používat pro marketingové účely.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Prohlížení/Pracoviště/Termíny324663
Problém se zobrazením termínu bez určení místnosti.

RT  - Tisk příhlášky324597
Oprava tisku anglické verze názvu studijního programu.

RT  - Epřihláška - Požadavky oboru324611
Dodatečně vložené známky lze upravovat ještě do 60 min po vložení.

RT  - E-learningové systémy323870
Oprava zobrazení hodnotící stupnice pro hromadné zadávání hodnocení Moodle kurzů.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)322767
Portlet obsahuje kontrolu odesílané zprávy na znaky, které nelze zpracovat, tato kontrola selhávala na
některých Unicode znacích (typicky emotikony - "smajlíky"). Opraveno.

RT  - Webové služby - Zakládání týmů v MS Teams324359
Odstraněna anotace předmětu vkládaná jako popis týmu.

RT , 324173 324096
Oprava některých javascriptových volání do dialogových oken. Zed konkrétně byl problém s okýnkem pro
zobrazní fronty čekatelů na zkouškový termín.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Prohlížení/Programy320630
Přepis popisku.

RT  - Prohližení/Kroužky323996
Úprava kvůli logování.

RT  - Prohlížení/Programy323995
Úprava kvůli logování.

RT  - Webové služby324121
Úprava reakce na chybu spisové služby při přikládání PDF k písemnosti.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Hlášení pro VZP324002
Oprava generování i zpracování záznamů při změně příznaku, zda se studium vykazuje a při změně
občanství.

RT  - Oprava SIMS323384
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Celková revize vykazování etap studia, opraveny chyby ve vykazování počtu kreditů, vykazování doby
narušení a vícera shodných etap za sebou.

RT  - Oprava sezení komise323847
Omezení přidávání sezení jen pro komisi s nějakým vztahem k přihlášenému uživateli (např. pro roli
katedra shodná katedra).

RT  - Kontrola datumu324713
U uznaného zápočtu se datum nekontroluje.

RT  - Aktualizace datumu324297
Aktualizace datumu pro diplom se neprováděla při změně datumu u VŠKP, pokud byl nastavený parametr
VSKP_SYNCHRO_HODNOCENI.

RT  - Oprava pohledu VSTUDENTI318686
Omezení přístupu, uživatelé měli přístup i k údajům o studentech, ke kterým neměli žádnou vazbu.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava SIMS323199
Použit nový globální pohled pro narušené studium.

RT  - Oprava procedury pr_zmena_stprog_fak324143
Do tabulky Studenti přidána položka STUDIUM_PRED_AKRED pro předchozí osobní číslo studenta při
převodu na nový studijní program.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT ,  - AN0030 (4.97) Oprava zadávání VŠKP323857 323639
Oprava zobrazení čísla specializace při vkládání z tabulky abn_podklady_zájemci. Vložené záznamy jsou
upravovány databázovým triggerem, proto pro vyloučení chyby "Záznam byl aktualizován jiným
užívatelem" přidán post_database_commit.

RT  - OP0010 (3.93) Oprava zobrazení st. programů324779
Po přidání typů hodnocení do formuláře se nezobrazovaly st. programy s nevyplněnými typy.

RT  - AN0030 (4.99) Mazání položek324846
Oprava mazání položek Hodnocení vedoucího a Hodnocení oponenta.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

* RT 320630, 312497 - OP0010 (3.90) Tlačítko na odkaz do portálu
Na záložku Rada st. prog. přidáno tlačítko pro odkaz na vybraný st. program do portálu.

RT  - ES0080 (2.42) Nastavení hodnoty pro podmíněný zápis324091
Ve formuláři nastavena defaultně pro podmíněný zápis hodnota N.

RT  - PJ0080 (2.22) Zobrazení položky323419
Zobrazení položky Kompletní ve formuláři.

RT  - PM0060 (2.35) Přidání položky323108
Přidána položka Omluvit_studenti_semestr. V daném semestru bude studentům předmět omluven.

RT  - OP0010 (3.91) Součty proceny v oblasti vzdělávání294475
Do formuláře byly přidány položky pro pro součet procent u jednotlivých oblastí vzdělávání a pro celkový
součet procent.

Borec na konec

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. [IMMANUEL KANT]
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Nebudeme si nic nalhávat. Tak jako jsme sem jednou všichni přišli, tak zase všichni z tohoto světa
odejdeme. Jen nikdo neví kdy a za jakých okolností, a možná právě proto má mnoho lidí ze smrti strach. 

Pokud je člověk fixován jen na majetek, jeho strach ze smrti bude obrovský, protože si uvědomuje, že o
vše přijde. Čím více nám dává smysl to, co děláme, a čím více je to prospěšné pro ostatní, tím naplněnější
je náš život. A vnímáme-li, že má náš život skutečnou hodnotu, máme menší strach z toho, že to tady
jednou opustíme.

Tomáš Kotouč, v Plzni L.P. 2020


