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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.

PLÁNOVANÉ VYŘAZENÍ SESTAV Z WINDOWS KLIENTA
IS/STAG

V návaznosti na informaci uvedenou dne 1.12.2021 na semináři IS/STAG a následně rozeslanou e-mailem,
znovu připomínáme plánované vyřazení několika sestav, které považujeme za zastaralé nebo byly
nahrazeny jinými sestavami. Aktuální seznam sestav (již upravený dle reakcí uživatelů) je uveden níže.
Pokud byste měli připomínky nebo požadavky k seznamu, je možné je stále zaslat prostřednictvím RT
systému do 28.2.2022. Po tomto datu budou sestavy odstraněny z klienta.

Absolvent

G_PR_DAV - Přehled o vystavených diplomech a vysvědčeních

Platby

Z_ROSTIP - Rozhodnutí o přiznání stipendia nebo o poplatcích za studium

Z_ZADOST - Žádosti o stipendia

Programy a specializace

G_SEZ_OB - Seznam oborů pro matriku

Předměty

GPM_STPL - Zařazení předmětů do studijních plánů

Přijímací řízení

G_PR_DPO - Došlá pošta

GPR_ARCH - Záznamový arch pro hodnocení zkoušek

Rozvrh

G_KOL_VY - Kontrola kolizí vyučujících

Studenti

GST_34 - Počty financovaných studentů na fakultě 3-4+

GST_K_V - Ubytování na koleji - veřejná verze

GST_KOL - Seznam pro ubytování na koleji

Z_KAT - Známkový a zápočtový katalog studentů

Studijní plány
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G_PR_STP - Porovnání studijních plánů

G_STP_CI - Předměty v plánech ostatních fakult

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.01.2022 - 12.02.2022 (BUILD 220212)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Měsíce u podmínek změněny na desetinné číslo.

RT 367946
Vylepšení exportu seznamu předmětů v bloku z aplikace Prohlížení. Export nyní vrací kompletní informace
o předmětech.

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Úpravy ohledně přechodu na EWP.

RT  - IS-STAG / Výjezdy350204
Drobné úpravy.

RT  - IS-STAG / Žádosti359923
Prvotní úpravy ohledně zavedení vyjádření vyučujícího.

RT  - IS-STAG / Granty367419
Zavedena možnost pojmenování grantu.

RT  - IS-STAG / Výjezdy350204
Drobné kosmetické úpravy v LA a CHLA.

RT  - Nové možnosti v modulu reportů367288
Vylepšení komunikace s externí aplikací firmy Marbes pro el. podepisování, nová možnost podporující
situaci, kdy externí aplikace nevrátí všechny podepsané dokumenty (jeden či více chybí) a další
vylepšení.

Globální- - Webové služby
Úprava možností nastavení podepisování a pečetění - možnost nastavit u číselníků SPIS_ELEKTRONICKY
_PODPIS, _PECET novou pomocnou hodnotu 3 - dokumentace viz: 

.https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/sign/

RT 367190
Mezní termín pro vykonání státnic zobrazený studentovi nikdy nesmí být později než maximální datum
doby studia.

RT  - Pokus o omezení automatických našeptávačů v adresních (i jiných) polích367202
formulářů
Snaha odradit prohlížeče, aby například v e-přihlášce u adres nabízely své doplňování (v kombinaci s
našimi formuláři bohužel funguje špatně).

WINDOWS KLIENT

RT ,  - AN0080 (1.20) 366970 358281
Oprava převodu, filtrování studentů bez údajů o narození.

RT  - HK0010 (1.43) 362424
Úprava seznamu hodnot pro položky týkající se elektr. podpisu.

RT  - HK0010 (1.42) 362424
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Úprava rozhraní pro elektronický podpis, pečeť a razítko.

RT  - HK0020 (1.26) 362424
Úpravy pro elektronické podepisování.

DATABÁZE

RT  - Převod do modulu Absolvent366970
Studenti na stud. programech, u kterých je uvedeno v položce Dokument.

RT  - Úprava view358281
Doplnění sloupců kvůli převodu a filtrování studentů.

RT  - Doplnění view367180
View_vqram_predmety_detaily2 - Přidává se položka - pred_varianty.vicezapis.

RT  - Nové položky359923
Do tabulek - studenti_zadosti a studenti_zadosti_typ.

RT  - Změna položky v tabulce mo_smlouvy_obsah362120
Položka pocet_mesicu_studijni_staz se mění z N(2) na N(4,2).

RT  - Změna položky v tabulce mo_smlouvy_obsah 2362120
Položka pocet_mesicu_pracovni_staz se mění z N(2) na N(4,2).

PORTÁL - CHYBY

RT  - Program předmětu367749
Doplněn překlad dotazu na kopírování do novějších variant.

RT  - Moje studium367143
Zobrazení tooltipového infa o studiu studenta.

RT  - Webové služby367391
Úprava volání a kontrol přístupů k webovým službám při přihlášení externí identitou. Týká se služeb,
které původně nevyžadovaly ověření vůbec a nyní se podle přihlášeného uživatele rozhodují, zda a jaká
data mu vrátí.

RT  - Webové služby - Oprava komunikace s Marbes aplikací366908
Ne vždy, spíše náhodně a při větších dávkách, ale mohl se projevit problém při čekání na Marbes aplikaci,
nežli dopodepisuje velkou dávku dokumentů. Dávka se mohla ztratit - nicméně pouze za specifické
situace (nejde do spisovky ani do modulu souborů, pouze pečetění, portálový modul čeká na výsledek,
aby jej vrátil uživateli).

RT  - Diplom společná šablona367335
Úpravy v anglickém diplomu.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Příznak Vyhověl367464
Při převodu z e-přihlášky byl shozen příznak na přepočet.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava výpisu366577
Při shodě zkratky a názvu u hodnocení se vypisuje pouze zkratka.

RT  - Přidání předdefinovaného dotazu367696
Ve formuláři Studentská konta (ES0050) umožněno vybrat jen studenty s financováním 50+.
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WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - RA0010 (4.37) Oprava vkládání omezení pro zakázané a povolené akce365860
Šlo vkládat disjunktní podmínky.

RT  - AN0010 (3.61)367260
Editace průběhu obhajoby na portálu.

RT  - SL0010 (3.53)367698
Dotaz na položky studijního plánu.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - HK0010 (1.44)367553
Drobná oprava pro školu bez elektronického potvrzování.

RT  - HK0010 (1.45)367680
Předvyplnění položek při změně typu dokumentu.

RT  - HK0020 (1.27)367680
Předvyplnění položek při změně typu dokumentu.

BOREC NA KONEC

Ideologie – jako onen „alibistický“ most mezi systémem a člověkem – zakrývá propast mezi intencemi
systému a intencemi života; předstírá, že nároky systému vyplývají z potřeb života; je to jakýsi svět
„zdání“, který je vydáván za skutečnost.

Post-totalitní systém se dotýká svými nároky člověka téměř na každém kroku. Dotýká se ho ovšem v
ideologických rukavicích. Proto je život v něm skrz naskrz prorostlý tkání přetvářky a lži: vláda byrokracie
se nazývá vládou lidu; jménem dělnické třídy je zotročena dělnická třída; všestranné ponížení člověka se
vydává za jeho definitivní osvobození; izolace od informací se nazývá jejich zpřístupněním; mocenská
manipulace veřejnou kontrolou moci a mocenská svévole dodržováním právního řádu; potlačování kultury
jejím rozvojem; rozšiřování imperiálního vlivu je vydáváno za podporu utlačovaným; nesvoboda projevu za
nejvyšší formu svobody; volební fraška za nejvyšší formu demokracie; zákaz nezávislého myšlení za
nejvědečtější světový názor; okupace za bratrskou pomoc. Moc je v zajetí vlastních lží, proto musí
falšovat. Falšuje minulost. Falšuje přítomnost a falšuje budoucnost. Falšuje statistické údaje.
Předstírá, že nemá všemocný a všeho schopný policejní aparát. Předstírá, že respektuje lidská
práva. Předstírá, že nikoho nepronásleduje. Předstírá, že se nebojí. Předstírá, že nic
nepředstírá.

Václav Havel, Moc bezmocných (1978)

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=365860
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=367260
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=367698
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=367553
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=367680
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=367680

