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VÁŽENÍ ADMINISTRÁTOŘI A UŽIVATELÉ IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu.

VIDEOKONFERENCE NA LA PŘES EWP

V návaznosti na instruktážní video věnované Learning Agreement (LA) pro Vás chystáme tři
videokonference určené pro dotazy a případné řešení problémů s LA přes EWP. Budou se odehrávat ve
třech dnech: v úterý 8.2., ve středu 9.2. a ve čtvrtek 10.2. od 13 hodin. Budeme vždy čekat 15 minut, zda
někdo na videokonferenci dorazí. Nebude se jednat o přednášky, náplň bude tvořena Vašimi dotazy. Odkaz
na videokonferenci naleznete od pondělí 7.2. spolu s termíny pod instruktážním videem na stránce 

 (v menu "Zákazníci" podmenu "EWP").https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/EWP/

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.01.2022 - 28.01.2022 (BUILD 220128)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Komentáře v indexu364645
Zavedeno případné zobrazení textu 'co se má vyplnit' u formuláře pro vkládání komentáře do indexu.

RT  - Hromadný e-mail363581
Při použití notifikaci se zpráva sám sobě bude posílat jako důležité upozornění, mělo by dorazit ihned,
nezávisle na jakémkoliv nastavení.

RT  - IS-STAG / Výjezdy364291
Doplněna možnost vložit časové úseky, kdy byl výjezd realizován virtuálně.

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Doplněny další údaje ke smlouvě - Přihláška na ZS a LS do, Počet týdnů na rozhodnutí o přijetí, Počet
týdnů na zveřejnění ToR.

RT  - IS-STAG / ECTS Smlouvy362229
Zavedeno nastavení interního názvu pro smlouvu.

Globální- - Webové služby
Upozornění klientů modulu WS - Jak jsme již opakovaně varovali, naposledy 3. 9. 2019 (tehdy s
předpokladem pouze pro ZČU, nyní rozšiřujeme platnost na všechny zákazníky), dojde k významné
změně v přístupu k datům v IS/STAG. Administrátoři IS/STAG, vývojáři aplikací nad WS API, věnujte
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prosím pozornost detailnímu vysvětlení a popisu: 
. Ke změně dojde 28.2.2022,https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_gdpr_2022.html

provedení změny bude záležet na administrátorech IS/STAG.

RT  - Webové služby365474
Implementace všeho potřebného pro zprovoznění předchozího bodu. Připraven parametr
GDPR_WS_ENABLED.

RT  - Webové služby365474
Podpora připravovaného způsobu zabezpečeného přístupu ke kalendáři uživatele, zatím se nic nemění.

RT  - Webové služby365474
Nová WS pro přístup ke kalendáři uživatele s použitím odkazu, který půjde brzy vygenerovat v portálu.
Použití především pro ZČU, která jako jediná danou (původní) WS používá.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy358227
Doplněna možnost zadání skutečného data výjezdu a návratu, doplněno zobrazení doby výjezdu a
prostředků v záložce granty pro koordinátora.

Globální- - Webové služby
Podpora pro paralelní bezvýpadkové nasazování i modulu  (dosud při nasazeníWS API nad IS/STAG
nové verze byl výpadek cca 30 - 180 vteřin, nově by mohlo být zcela bez výpadku) stejně jako u portálu
.

RT  - Portál JČU366823
Doplněna Cookies lišta dle zadání.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Témata kvalifikačních prací366968
Opraveno přenačítání formuláře v případě, kdy změna pracoviště způsobí, že zvolený typ tématu není
povolené vypsat a je vybrán jiný typ tématu.

RT  - Napojení platební brány ČSOB366881
Chyba při platbě, pokud byl dlouhý popis platby delší, než 40 znaků. Opraveno.

RT 366444
Oprava občasné chyby projevující se při přepnutí administrátora na jiného uživatele.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Obsazení termínů komisí366080
Pro ZNAMKY v případě více záznamů osoby bylo chybně.

RT  - Oprava zakládání studentských kont366197
Oprava vytváření kont pro studenty, kteří mají nástup v budoucnu.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - ANOTCZ (7.04) oprava tisku \pocet365491
Oprava tisku \pocet.

RT  - ES0010 (13.48) Výběr stud. programu366699
Výběr stud. programu.

NA ŠALOMOUNOVÝCH OSTROVECH v jižním Pacifiku někteří domorodci praktikují zvláštní způsob kácení
stromů. Když je strom moc velký, aby se dal porazit sekerou, místní obyvatelé ho pokácejí křikem.
(Nemám ten článek teď tady u sebe, ale přísahám, že jsem to četl.) Za úsvitu vylezou zvláštně nadaní
dřevorubci na strom a začnou na něj ječet, jak nejvíc jim to jde. Takhle to dělají třicet dní. Strom odumře a
skácí se. Křik prý zabije ducha toho stromu. Podle vesničanů je to stoprocentně úspěšné.
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Jsou to chudáci, naivní prosťáčkové. Tyhlety roztomile bizarní zvyky z pralesa. Křičet na stromy, pěkně
děkuju. Něco tak primitivního. Chudáci nemají nic z výhod moderních technologů a vědeckého pokroku.

A já? Já křičím na svou ženu. Křičím na telefon a sekačku na trávu. Křičím na televizi, noviny a svoje děti.
Dokonce se o mně ví, že někdy hrozím pěstí a křičím na oblohu.

Soused často křičí na svoje auto. A v létě jsem ho skoro celé odpoledne slyšel křičet na štafle. My moderní,
vzdělaní obyvatelé měst křičíme na auta, rozhodčí, účty, banky a stroje, na stroje nejvíc. Hlavně se křičí na
stroje a na příbuzné.

Nevím, k čemu to je dobré. Stroje a věci se ani nehnou. Ani kopání někdy nepomůže. Kdyby šlo o lidi, tak
to by mohli mít obyvatelé Šalomounových ostrovů pravdu. Když se křičí na něco živého, obvykle to ducha
uvnitř zabije. Hole a kamení nám mohou zlámat kosti, ale slova nám zlomí srdce.

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, Robert Fulghum


