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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.

ZMĚNA VE VYKAZOVÁNÍ VÝJEZDŮ STUDENTŮ NA SIMS

Od sběru k 31. 3. 2022 dochází v IS/STAG ke změně vykazování výjezdů studentů na SIMS. U výjezdu
jsme doposud evidovali dva časové úseky: předpokládaná doba výjezdu od-do a výjezd od-do. Podle doby
výjezdu od-do se počítá výše grantu a tento časový úsek se vykazuje na SIMS. Dle požadavku jsme nyní
přidali doplňující údaje o skutečné době výjezdu, ze které se vypočítá upravená částka výjezdu a vykáže se
dodatečně na SIMS. Stačí vyplnit jen ten datum (od nebo do), který se změnil, druhý se vezme od původní
doby výjezdu. Tyto nové položky použijeme i v rámci EWP, kde přijímací instituce hlásí skutečný datum,
kdy student na mobilitu přijel a datum, kdy odjel.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.02.2022 - 28.02.2022 (BUILD 220228)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Portál / Webové služby - Rozšíření možností konfigurace napojení na Moodle365927
Dosud se způsob vytváření uživatelských jmen v Moodle dal konfigurovat pouze společně pro studenty i
učitele (buď "stagovská" uživatelská jména nebo "orion" uživatelská jména). Nově to lze konfigurovat pro
učitele zvlášť a pro studenty také zvlášť (specifikum OSU).

RT  - Webové služby - EWP286009
Aktualizace API pro meziinstitucionální smlouvy a další vylepšení připojení k EWP.

RT  - Reporty367288
Významné úpravy modulu nových reportů pro práci s velkými objemy dat. Významná optimalizace
paměťové náročnosti všech operací.

RT  - Předzápis / vizualizace368672
Pokud má předmět následníka a ve studijním plánu je předmět i jeho následník, nevypisuje se informace
o tom, že je předmět nahrazen. Pro bloky s nadefinovaným min. počtem předmětů se vypisuje tento
počet ve sloupci s min. počtem kreditů s postfixem P.

RT  - Zobrazení čísla na studentské kartě a informací o ISIC studentovi v Moje Studium301868
/ Moje Údaje
V případě, že škola tyto informace v tabulce ORION má vloženy.

RT  - Webové služby343298
Nové prozatím minimální API "aktivity" pro získání seznamu aktivit (tedy vazeb na externí kurzy, teamy,
classroomy ... v e-learningových systémech) pro předměty, rozvrhové akce a studenty.

RT  - Moje studium / Žádosti studenta368244
Doplněna hláška o případné nutnosti znovu vytisknout žádost.

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta368245
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Interval posílání notifikací garantovi o potřebě jeho vyjádření zkrácen z 5 na 3 dny s tím, že spolu s min.
2 opakováním upozornění se toto upozornění zasílá i schvalovateli žádosti, pokud je u předmětu
definován.

RT  - Moje studium / Žádosti studenta368247
Kontrola jestli se jako cizí instituce nevybírá z číselníku opět domácí škola.

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů368163
Do exportu uchazečů doplněna zkratka cílové školy.

RT  - Webové služby351043
Umožnění odesílání chybových zpráv ohledně zasílání studentů do NRZP ÚZIS na vybrané maily fakultním
lidem zodpovědným za ÚZIS. Viz parametr UZIS_EMAIL_KONTAKTNI_OSOBY.

RT  - Modul klubu absolventů354751
Pomoc při dohledání ID osoby z modulu studia v IS/STAG ve správě absolventů.

RT  - E-přihláška358099
Možnost zobrazit uchazeči ve výsledcích přijímacího řízení informaci obsahující jeho budoucí ORION
("školní") login do portálu. Viz popis nového parametru PR_ORION_LOGIN_INFO

RT  - E-přihláška - Platby za e-přihlášku jiným plátcem363894
Doplnění a opravy v možnosti platby za e-přihlášku jiným plátcem.

RT  - Diplom367335
Položky SKOLA a FAKULTA z tabulky OBORY_PARTNERI se v selectu plní jen pro joint-degree diplom.

Globální- - Webové služby
UPOZORNĚNÍ - jak jsme již zákazníky informovali 14. 1., na konci února dojde k zapnutí parametru
GDPR_WS_ENABLED na těch školách, kde si jej administrátoři sami nezapnuli či nevypnuli dříve. Více
informací zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_gdpr_2022.html.

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0041 (1.25), ES0170 (2.19), ES0040 (1.81) Možnost zaškrtnout, jak převést367777
splněné předměty
Zaškrtávátko Splněné jako uznané, které při odškrtnutí převede dříve splněné předměty s příznakem
Uzn.=N, takže se na DS vytisknou jako splněné a nikoliv jako uznané.

DATABÁZE

RT  - Úprava view pro minor specializace367469
Úprava pro zohlednění parametru MINOR_PRISTUP.

RT  - Změna povinnosti položky367948
Na nepovinnou se mění - osoby.ucet_euro_statidno.

RT  - Nový parametr351043
UZIS_EMAIL_KONTAKTNI_OSOBY - Parametr obsahuje e-maily osob, které se na fakultě starají o export
dat do UZIS.

RT  - Změna povinnosti položky 2362229
Na povinnou se mění - mo_smlouvy.nazev.

RT  - Úprava pro změnu programu367777
Parametr, zda převést splněné jako uznané (Uzn.= A nebo Uzn.=N).

RT  - Kontrola zadávání ZP a ZK336219
Kontrola triggerem tr_znam_zp_zk_ariu se nově neprovádí pro STAV_OBSOLVOVANI in ('U','UP').

RT  - Nové triggery pro smlouvy z EWP286009
Nové triggery pro správu meziinstitucionálních smluv a factsheet.

RT  - Úprava SIMS367748
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Změna ve vykazování doby výjezdu. Před "datem od" a "datem do" do mají přednost data "změna od" a
"změna do".

RT  - Nové položky pro smlouvy z EWP286009
Nové položky pro meziinstitucionální smlouvy a factsheet.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Moje studium / Moje údaje / Předchozí studia studenta368610
Oprava v PDF verzi tiskové sestavy s předchozími studii studenta.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)368219
Opravena chyba při použití skupiny "Podané přihlášky ke studiu (nepřevedení uchazeči)".

RT  - Diplom TUL368277
Pro položky o.cz_nazev_pro_diplom a o.cz_nazev chybělo o.cisoboru.

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů367961
Oprava v js přepínaní u přihlášky v administraci.

RT  - E-přihláška368357
Oprava chování dlaždic u výběru přijímacího oboru.

RT  - Webové služby368639
Úpravy a oprava týkající se chybějícího osobního čísla ve WS o studentech.

RT  - Webové služby368680
Oprava WS pro rozvrhy, chyběly tituly vyučujících.

RT  - Diplom UP368277
Úprava písmenek u zákona v textu podle typu studijního programu a titulu.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Diploma supplement - 358271 zrušení podpory parametru ZRETEZENA_OSC_DS
Dle informace z listopadového semináře byla zrušena podpora parametru ZRETEZENA_OSC_DS v
Diploma supplementu. Záhy bude odstraněn i samotný parametr ze všech databází.

RT  - Grafické přehledy368946
Entita rozmezí roku bude mít defaultní hodnotu aktuálního ak. roku (dosud to byl kalendářní).

RT  - Evaluace368292
Export surových dat rozšířen i o příznak, zda započítávat odpověď do globálních statistik.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Kontrola kreditů za uznané předměty368547
Kontrola neseděla pro půlkredity kvůli špatnému datovému typu.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PM0060 (2.36) Nekontroluje se duplicita IDENT_V_SYST 367268
Nekontroluje se duplicita IDENT_V_SYST .

RT  - PJ0062 (2.09) Case u zkratky předmětů367455
Case u zkratky předmětů.

RT  - SY0270 (1.18) Oprava popisku366989
Popisek "Vyjádření Prorek." změněno na "Vyjádření Proděk.".
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RT  - PJ0040 (2.63) Výběr kombinace přes strpidno301083
Výběr kombinace přes strpidno.

RT  - ES0150 (3.18) Přidána položka Stav (studenta)340436
Přidána položka Stav (studenta).

RT  - RA0010 (4.38) Kopírování vyučujících pro společnou výuku368123
Při zařazení akce do společné výuky dotaz, zda doplnit k přidávané akci vyučující od hlavní akce.

BOREC NA KONEC

Nevím, proč to chceš číst. Vím ale, jak bys to měl číst. Měla by ti být zima. Oknem, v němž je místo skla
natažený jen silný igelit, profukuje do pokoje, osvětleného jedinou svíčkou, mrazivý pach. Unaveně sedíš
zachumlaný v bundě a čekáš. Je ti úzko a nemáš co dělat. Co víš úplně přesně, je, kolik dní už netekla
voda a nešla elektřina. Od dubna 1992 nemáš práci. Ze tmy je slyšet střelba a štěkání toulavých psů.
Občas temně bouchne granát. Jinak je ticho. Čekáš. Povolají tě na frontu, nebo budeš muset kopat zákopy
v horách na Treskavici? Myslíš na smrt. Vzdělání, peníze, knihy, počítání hodin i mluvení – všechno je
nanic. Máš nepřetržitý strach. Máš pocit, že od těch psů venku tě odlišuje jen schopnost zapálit svíčku. A
pak, psi své mrtvé nepohřbívají – a to ty občas musíš. A určitě mají větší vůli k přežití než ty. Tři a půl
roku jsi zavřený v ghettu, které z okolních kopců ostřeluje i tvůj bývalý soused. Bývalý kamarád. Půjčovali
jste si prachy a spali se stejnou ženskou. Někdy se ti chce umřít a často se ti v noci zdá o tom, jak zabíjíš
ty, co za to můžou. Seš tak sám, že občasné milování je jako výkřik v hrůze. Vždycky potom pláčeš.
Hledáš důstojnost a tvůj život se ztrácí v beznaději a ponížení...

Tak bys to měl číst. Budeš mít pak šanci tomu aspoň trochu porozumět. Měl bys uvěřit, že je to o tobě. O
tom, jak by ses choval a přežíval ty. Není to o hercích, kteří v jedné televizní inscenaci hrdinně zemřou,
aby druhý den skotačili v povedené komedii. Tady se zvrací doopravdy a umírá jen jednou.

Všem sráčům navzdory: , 2016aneb Válka, o které nechcete nic vědět, Jan Urban
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