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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.

EXTERNISTÉ V MODULU PRAXE

Do modulu praxí byla doplněna možnost vstupu externistů, tedy uživatelů, kteří nemají plnohodnotné
konto v IS/STAG (více např. zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_externisti.html ).
Externista v praxích může - podobně jako vyučující -  vystupovat v pozici hodnotitele (hodnotí výstupy
studentovy praxe). Hodnotitel  - externista může být s praxí svázán prostřednictvím aprobace (je evidován
jako metodik aprobace) nebo pozice organizace.

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2021-07-13.pdf


Dále bylo do správy praxí doplněno uživatelské rozhraní přidělování přístupu externistů. Přístup je
přidělován ve dvou fázích, napřed je potřeba vytvořit externí konto a po jeho vytvoření  lze vygenerovat
jednorázový odkaz a tento mu (skrz portál) odeslat.  Na rozdíl od vyučujících se pro externí konta vyžaduje
minimum informací – jméno, příjmení a e-mail, volitelně lze zadat i tituly a univerzitní a neuniverzitní
pracoviště.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 27.06.2021 - 13.07.2021 (BUILD 210713)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Tisk přihlášek352120
Parametr Jen přijaté uchazeče (Ano/Ne) nahrazen parametrem Výběr uchazečů
(Všechny/Přijaté/Nepřijaté/Nerozhodnuté).

RT  - Prohlížení/Kvalifikační práce351713
Zapracován parametr VKP_HODNOC_OBHAJ_V_PROHLIZENI, tj. možnost zobrayit v Prohlížení i vložené
hodnocení z obhajoby VŠKP.

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=352120
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=351713


RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy / Nabídky výjezdů348010
Do vyhledávání nabídek doplněn filtr na účastníka řízení.

RT ,  - IS-STAG / Správa praxí308801 340066
Vytváření externích kont. Moje výuka / Praxe - Možnost přístupu pro externí uživatele prostřednictvím
jednorázového odkazu, hodnocení účastníků praxe podle aprobace a podle pozice / termínu praxe.

RT 349398
Drobná úprava zpracování titulní URL portálu, odebrání přesměrování na /portal/, oprava zasílání
některých HTTP hlaviček.

RT ,  - Potvrzení o studiu s elektronickou pečetí331100 320363
Ověřeno fungování s verzí aplikace Marbes QSIGN ve verzi vydané 1. 7. 2021, adaptováno na v minulosti
upravené API. Při pečetění je zároveň vyžadováno časové razítko pečeti (nebudete-li chtít, ozvěte se
prosím na support, uděláme parametricky).

RT ,  - Webové služby - Potvrzení o studiu s elektronickou pečetí331100 320363
Ověřeno fungování s verzí aplikace Marbes QSIGN ve verzi vydané 1. 7. 2021, adaptováno na v minulosti
upravené API. Při pečetění je zároveň vyžadováno časové razítko pečeti (nebudete-li chtít, ozvěte se
prosím na support, uděláme parametricky).

RT  - Webové služby - ZČU specifikum351365
Upraveny konektory na IdM systém, nově obsahují ESI identifikátor studenta.

RT  - Moje údaje / Úprava osobních údajů studenta319773
Přidána možnost nahrávání fotografie studenty. Nahrávání lze povolit parametrem
FOTO_STUDENTA_KDO_ZADAVA a časově omezit parametrem FOTO_STUDENTA_LZE_NAHRAT_DO.

WINDOWS KLIENT

RT  - AN0080 (1.19) Platné stud. programy, které někdo studuje či studoval350762
Zobrazují se pouze platné stud. programy, které někdo studuje či studoval.

DATABÁZE

RT  - Parametr FOTO_STUDENTA_LZE_NAHRAT_DO319773
Parametr určuje, do kdy je studentům povoleno nahrávat fotografie v rámci daného akademického roku.

RT  - HK349958
Nové položky - Položka PR_POZN1..PR_POZN6 pro předmětové termíny.

RT  - HK349958
Nové položky - Položka PR_POZN1..PR_POZN6 pro předmětové termíny.

RT  - Nový parametr351713
VKP_HODNOC_OBHAJ_V_PROHLIZENI - Zobrazení hodnocení/známky z obhajoby VŠKP v aplikaci
Prohlížení.

RT  - Předzápis akcí v grupě352446
Prevence deadlocku - řazení akcí v grupě při dozapisování.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Moje studium/Zápis na termíny352163
V seznamu studentů ve frontě čekatelů případně skryta jména a os. čísla studentů.

RT  - Epřihláška - Oprava zadávání známek či bodů z předchozích studií348541
V určitých případech bylo omylem možno přepsat stav v okamžiku, kdy to již nemělo jít.

RT  - Webové služby - Oprava chyby v implementaci protokolu OAI-PMH351874
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V případě specifické kombinace parametrů je vygenerován resumptionToken, při jehož použití následně
dojde k vrácení chyby klientovi.

RT  - Grafický editor rozvrhu351570
Oprava možnosti přiřazování/odebírání kroužků.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 351872
U již nestudujících studií zrušeno tlačítko "vzdát se práva na odvolání" u plateb, bylo matoucí a u starých
studií stejně nefunguje.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava triggeru tr_cgre_upd_bru352230
Omylem kontroloval i domény neglobální tj. ty, kde global='N'.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Mazání žádostí352160
Oprava chyby při mazání žádosti, která má stanovený min. počet přiložených souborů.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_DS_KON (2.10) Oprava hlavního selectu351227
Select pro výběr chyby "U jednorázového předmětu studenta nejsou uvedeny kredity nebo hodnocení
získané na původní škole".

RT  - G_DS_KON (2.09) Oprava podmínky v hlavním selectu351169
Select pro výběr chyby "U státnicového předmětu studenta není uvedeno hodnocení".

RT  - Z_CE_TEX (6.03) Delší pole pro makro kód sp352142
Vyřešeno opětovným vložením makra \kod do selectu a do rozložení sestavy.

BOREC NA KONEC

„Duševní zdraví a štěstí jsou nemožnou kombinací.“

Mark Twain
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