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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.

LEARNING AGREEMENT PŘES EWP

Po rozšíření aplikace ECTS Výjezdy o část pro správu Learning Agreement (LA) přes síť Erasmus Without
Paper (EWP) jsme rozšíření provedli i v aplikaci ECTS Příjezdy. Nyní Vám proto umožňujeme testování
první verze těchto úprav na testovacích a demo portálech, které jsou připojeny do sítě EWP.

Stručný proces použití aplikací v EWP je následující:

ECTS VÝJEZDY

1. Vytvoříme výjezd pro školu, která je připojena do sítě EWP (
).https://dev-registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage

2. Vyplníme základní informace a přidáme studované předměty.
3. LA podepíše student a fakultní koordinátor.
4. Automaticky se odešle notifikace na příjezdovou instituci, která si může stáhnout data.

Podrobný popis, jak nové úpravy používat, naleznete v průběžně doplňované nápovědě: 
.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_ects-vyjezdy_ewp.html

ECTS PŘÍJEZDY

1. Automatické stažení dat (v noci nebo po notifikaci).
2. Založení příjezdu (osoba, základní data, předměty).
3. Doplníme povinné položky, dopárujeme na naše předměty, pokud se automaticky nepovedlo.
4. Fakultní koordinátor podepíše nebo vrátí k úpravám s komentářem.

Podrobný popis, jak nové úpravy používat, naleznete v průběžně doplňované nápovědě: 
.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_ects-prijezdy_ewp.html

Nyní Vás prosíme o otestování obou aplikací buď s ostatními školami používajícími IS/STAG
nebo i s ostatními institucemi, které jsou připojené do testovací sítě EWP (

). Budeme rádi za jakoukoliv zpětnouhttps://dev-registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage
vazbu s problémy i náměty na vylepšení chování aplikací. Aplikace budou určitě dále
upravovány jak funkčně, tak i po grafické stránce.

Po otestování následně zažádáme o připojení do produkční sítě EWP a zpřístupníme změny i na
produkčních portálech.
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AKTUALITY OD VÝVOJÁŘŮ EWP API

Po dvouleté přestávce byla 18. října 2021 podepsána smlouva mezi vývojáři EWP API a Evropskou komisí,
která by měla od roku 2022 umožnit posílení několika klíčových služeb EWP včetně přidělení větší kapacity
na podporu a helpdesk vysokým školám. Doufáme, že to přinese zlepšení jak při řešení problémů, tak i ve
vývoji plánovaných EWP API.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.10.2021 - 28.10.2021 (BUILD 211028)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - ECTS Příjezdy354927
Označení položek, které se mohou být staženy přes síť EWP.

RT  - Administrace evaluace355946
Zavedení možnosti tvrzení pro semináře a pro konkrétní typ zakončení předmětu.

RT  - Webové služby360631
Úprava přenosu závazků do FISu, přidána doručovací adresa studenta.

RT  - Webové služby359733
Připraveny nové funkcionality v propojení s BBM iFIS, prozatím pro testování na JČU, následně budou
distribuovány, jakmile provede distribuci BBM.

RT  - Webové služby359848
Nový konektor na novou verzi aplikace od Marbes otestován, připraven, čeká se na vydání nové verze
Marbes aplikace.

RT  - Webové služby - EWP286009
Aktualizace LA API pro poskytování a stahování dat z EWP.

RT  - Potvrzení o studiu360435
Parametr Počet prázdných řádek shora umožňuje odsadit tisk shora (tisk na hlavičkový papír).

RT ,  - Hodnocení studentů na praxi pro učitele (Moje výuka > Praxe)338444 338443
Doplněno filtrování studentů podle odevzdaných souborů (libovolný / žádný / výběr konkrétních typů) a
zápočtu (ano / ne / nezáleží).

RT , ,  - Úprava aplikace ECTS příjezdy v souvislosti s pseudorodnými359178 360273 360219
kódy
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Aplikace opět zobrazuje uchazečům i koordinátorům vygenerované pseudorodné kódy cizinců. Uchazeče
na kód upozorňuje v záhlaví (poté, co vyplní záložku s osobními údaji) i kdykoliv později v záložce
"osobní údaje". Zároveň umožňuje koordinátorovi změnit u uchazeče datum narození a/nebo pohlaví -
což automaticky způsobí přegenerování pseudorodného kódu (a tato informace je koordinátorovi
zvýrazněna taktéž).

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta348563
Doplněna možnost volby katedry pro notifikaci o rozhodnutí žádosti.

RT  - Praxe338444
Správce praxí a administrátor STAGu má nově možnost mazat odevzdané soubory účastníka praxe,
nemožnost je smazat znamenala, že účastníka s odevzdaným souborem nebylo možné odebrat od praxe.

RT  - Webové služby - Nový konektor na novou verzi aplikace od Marbes359848
Zatím pro účely testování a akceptace externí aplikace.

RT  - Webové služby359293
Přidány položky do výsledku volání několika WS týkajících se programů a oborů/specializací: A to
nazevCz, nazevAn, anotaceCz a anotaceAn pro getOborInfo a nazevCz, nazevAn pro
getStudijniProgramy.

RT 353345
Možnost zadat ve stránce, která je typu "odkaz", do URL speciální sekvenci %LANG%, která je nahrazena
podle aktuálně vybraného jazyka portálu buď na hodnotu "cs" nebo "en".

WINDOWS KLIENT

RT  - AN0030 (5.17) Editace průběhu obhajoby na portálu359144
Editace průběhu obhajoby na portálu.

DATABÁZE

RT  - Synchronizace stupně vzdělání356080
Pokud se provede v e-přihlášce změna stupně předcházejícího vzdělání na vyšší, změna se automaticky
provede u uchazeče i v přijímacím řízení.

RT  - Číslo diplomu359597
Formát čísla diplomu pro rigo diplomy na UPOL, oprava výběru čísla diplomu.

RT  - Úprava view355790
Úprava pro minor studenty, oprava pro roli Katedra.

RT  - View pro počty studentů355790
View akceptující parametry MINOR_PRISTUP a POCTY_VSECHNY pro sestavy s počty studentů.

RT ,  - Mazání souborů administratory a správci praxe338444 334230
Povolení mazání souborů odevzdaných studenty pro správce praxí a administrátory (odevzdané soubory
blokovaly odstranění účastníka od praxe).

RT  - Nové položky pro příjezdy354927
Přidány nové položky z EWP pro ECTS příjezdy (LA).

PORTÁL - CHYBY

RT  - Webové služby360256
Oprava WS prihlaska/getVysledkyPrRizeni.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=348563
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=338444
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=359848
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=359293
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=353345
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=359144
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=356080
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=359597
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=355790
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=355790
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=338444
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=334230
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=354927
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=360256


RT  - Semestrální práce359201
Upravení vysvětlujících popisků položek.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Vkládání omezení359478
Oprava kontroly práv na vkládání omezení pro jednorázové akce.

RT  - HK359651
Akreditace - Oprava selectu - přetečení, funkce pro výpis literatury.

RT  - Oprava kopírování segmentů351239
Opraveno chybné kopírování sumy profilujících a teoretických předmětů.

RT  - Oprava triggeru360257
Pokud se v kalendáři změní den na svátek, z časoprostoru se neruší rozvrhové akce, které jsou pouze na
jeden týden, tj. na jeden konkrétní den.

RT  - HK0010360740
Oprava výběru - Výběr ignoroval studenty bez vyplněného místa narození.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava přístupu ke komisím359861
Sekretářka katedry má plný přístup ke všem komisím katedry.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - ES0220 (1.07) Oprava vkládání adresy358023
Oprava vkládání adresy.

RT  - PZ0040 (1.10) Položka IBAN358559
Velikost, úpravy rozložení - Položka IBAN - velikost, úpravy rozložení.

RT  - ES0010 (13.43) Seznam hodnot359622
Tlačítko u státu předch. vzdělání - Seznam hodnot - tlačítko u státu předch. vzdělání.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PJ0059 (2.09) Nastavení velikosti okna329966
Nastavena standardní velikost.

BOREC NA KONEC

Hluboko v lidském podvědomí je neodbytná potřeba mít logický vesmír, který dává smysl. Avšak skutečný
vesmír je vždy o krok za logikou.

Frank Herbert, Duna
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