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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.

VIZUALIZACE STUDIJNÍCH PLÁNŮ – MOŽNOST KOMBINOVÁNÍ

V aplikaci „Prohlížení“ lze nově vizualizovat nejen jeden jediný studijní plán, ale i libovolnou kombinaci více
plánů najednou. V IS/STAG lze sice zapsat studenta na více studijních plánů, tím vznikne zápis na
kombinaci. Tato kombinace ale není v samotném IS/STAG nijak nadefinována (samotná tedy bez zápisu
nějakému studentovi neexistuje).

Proto si v „Prohlížení“ můžete nově zobrazit vizualizaci nějakého studijního plánu, stejně jako dříve.
Následně opusťte obrazovku se zobrazenou vizualizací a v aplikaci si vyhledejte libovolný jiný plán a
klikněte na odkaz „+ přidat k aktuálně zobrazené (vizualizaci)“. A uvidíte oba plány ve společném
zobrazení (tak to bude následně vypadat, pokud takovou kombinaci zapíšete studentovi).

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2022-03-12.pdf


ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 01.03.2022 - 11.03.2022 (BUILD 220311)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Výjezdy367748
Správa výjezdu je nyní přístupná i pro stud. referentku.

RT  - V Prohlížení IS/STAG lze nově zobrazit vizualizaci více studijních plánů zároveň. 313977
Novinka slouží například k prohlížení potenciálních kombinací plánů, více viz hlavní novinka newsletteru.

RT  - Webové služby369871
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Vylepšení nového napojení na FIS, aby v případě chybové hlášky z FISu lépe propagoval text chyby
přímo uživatelům, například do G_STIP2.

Globální- - Webové služby
Napojení na FIS - úprava identifikátoru dávky na UPA, JČU a VFU - aby to pokud možno bylo jako dříve a
dávka přes více pracovišť se nerozpadla na více dávek (stalo se kvůli úpravě pro UJEP a novému API).

RT  - Moje studium / Výjezdy / Mé přihlášky na výjezdy369430
Upraven název záložek pro dokumenty a informace.

RT  - Moje studium / Výjezdy / Nabídky výjezdů369425
Přidán další odkaz na detail nabídky.

RT  - IS-STAG / Příjezdy354927
Zavedena volitelná položka pro vysvětlení ISCED kódu.

RT  - IS-STAG / Nabídka výjezdů368811
úprava v dohledávači cílové instituce.

RT  - Webové služby287354
Přidání oprávnění k volání několika WS služeb uživatelské roli EX (Externí uživatel), především v důsledku
provedených změn a omezení, která si zapnuli administátoři IS/STAG od začátku března. Zjednoduší to
přístup dosavadním na IS/STAG napojeným informačním systémům (zde např. IS/HAP, ale nejen on):
student/getDoktorandi, ucitel/selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu.

RT  - Webové služby - Přenos závazků do FISu, drobné vylepšení či řekněme "náprava369734
nového řešení tak, aby se chovalo jako dříve"
Upraveno předávání dávek závazků do FISu tak, aby se "identifikátor v externím systému" generoval
stejně jako dosud (na všech 4 školách s FISem to bylo různě).

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.14) Nové sestavy339440
Sestavy Tisk studijních plánů a Matrika - počty přepnuty do portálu (funguje jen pokud je nasazena
poslední verze portálu).

RT  - ES0010 (13.49) Kontrola volně zapisovatelných předmětů366058
Objeví se upozornění, pokud vkládáte předmět, který není volně zapisovatelný a není ve studentově
studijním plánu.

RT  - ES0010 (13.50) Kontrola volně zapisovatelných předmětů366058
Objeví se upozornění, pokud vkládáte předmět, který není volně zapisovatelný a není ve studentově
studijním plánu.

DATABÁZE

RT  - Kontrola kreditů pro výjezdu368547
Suma kreditů za nahrazované předměty nesmí překročit kredity předmětu.

RT  - Doplnění tabulky354927
Přidává se položka - STUDENTI_PRIJEZDY_STUDIA.KOD_ISCED_VYSVETLENI_AN.

RT  - Nová položka369387
Přidává se povinná položka: STUDENTI_VYJEZDY_VIRTUALNI.VLOZENO_PRED_VYPOCTEM_GRANTU.

RT  - Nová položka369396
Přidává se povinná položka: MO_SMLOUVY.ZALOZENO_DOMACI_STRANOU.

RT  - Doplnění grantu369115
Doplnění grantu pro funkci.

PORTÁL - CHYBY
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RT  - IS-STAG / Výjezdy366796
Ošetřeno přepínání mezi rolemi v rámci aplikace.

RT  - Grafický editor rozvrhu369326
Úprava chování v případě, že v prvním či posledním týdnu semestru je svátek. Navazuje na opravu v DB
vrstvě provedenou 26.1.2017 (viz RT 251808), projevilo se na TUL.

RT  - IS/STAG > Správa praxí369259
Chyba při zobrazení záložky "Dokumenty".

RT  - Grafický editor plánů368137
Opravena chyba při kopírování segmentu plánu.

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů369434
Ošetření vícenásobného vložení uchazeče k nabídce řízení.

RT369366 - Formulář pro sestavy používající fragment pro absolventa
Doplněn anglický překlad.

RT365761 - Sestava Uchazeči, kteří podali odvolání
Funkce fn_radka je nahrazena funkcí listagg, tabulka pr_vysledky nahrazena pohledem vpr_vysledky_su.

RT  - Napojení platební brány ČSOB369215
Chyba při platbě, pokud byl dlouhý popis platby delší, než 40 znaků. Opraveno.

RT  - Hromadný e-mail368904
Nahlášená chyba při přidání příjemců - e-přihlášek přijímacího oboru, který neexistuje.

RT  - Žádosti studenta369200
Oprava v pravidelné notifikaci o nevyplněném vyjádření garanta.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Drobné úpravy zobrazení na mobilech369324
V Informacích o uživateli a ve Správě praxí.

RT  - IS/STAG > Správa praxí341597
Doplněn popis "Způsobu přidělení místa".

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Zohledněn příznak IIA_PRES_EWP.

RT  - Témata kvalifikačních prací369287
Vylepšeno logování nestandardního chování uživatele při pokusu o editaci odstraněného tématu.

RT  - Webové služby - EWP286009
Nastavení povinných položek meziinstitucionální smlouvy při založení přes síť EWP.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava synchronizačních triggerů368377
Oprava when klauzule, aby se při anonymizaci nedělala synchronizace přechodné adresy.

RT  - Oprava kontrol parametrů pro EWP369295
Oprava kontroly parametrů EWP_ERASMUS_SCHAC a EWP_ERASMUS_PREDCHOZI_SCHAC.

RT  - Praxe369256
Grant - Grant na sequenci pro organizace (px_misto a px_misto_navrh).

RT  - Nastavení AKTUALNOST343877
Oprava nastavení aktuálnosti pro případy, kdy se vkládá nejdřív budoucí a pak aktuální rok.

RT  - Dočasné vypnutí triggerů pro EWP369811
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Dočasné vypnutí triggerů, které nastavují, zda jsou data posílána přes EWP, dokud nebude nasazena
oprava ve webových službách.

RT  - Nastavení stavu platby309926
Při vkládání nulové částky nastavení stavu na Vyrovnáno.

RT  - Oprava špatně nastavených dat369811
Ve výjezdech a smlouvách došlo kvůli chybě ke špatnému nastavení příznaků u dat. Oprava těchto
příznaků na správné hodnoty.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava převodu e-přihlášky369812
Úprava nastavení kvalifikátoru občanství při převodu.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_SE_ABS (5.11) Úprava rozložení hlavičky369666
Oprava překrývajících se textů v hlavičce sestavy.

RT  - PM0010 (2.97) Oprava délky položky CZ_NAZEV324363
Oprava délky položky CZ_NAZEV.

RT  - ES0030 (2.15) Spuštění formuláře způsobovalo chyby v jiných formulářích316128
Nastaven Režim izolace na úrovni formuláře na "Čtení potvrzeno" (jako je všude jinde) z "Řaditelné".
Původní nastavení bylo zřejmě způsobeno nedopatřením.

RT  - G_KATAL (10.41) Oprava předchozích nesplněných předmětů369115
Oprava u podmínky Pouze studenti opakující předmět a u zobrazování příznaku opakovaného předmětu.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - AN0080 (1.21) Možnost vybrat jen studenty bez místa či státu narození358281
Možnost vybrat jen studenty bez místa či státu narození.

VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA

Strana prohlásila, že Oceánie nikdy nebyla spojencem Eurasie. On, Winston Smith, věděl, že Oceánie byla
spojencem Eurasie ještě před pouhými čtyřmi lety. Ale odkud tato znalost pramenila? Jen z jeho vlastního
vědomí, které i tak musí být zničeno. A jestliže všichni ostatní přijímají lež, kterou Strana předkládá - jestliže
všechny záznamy opakují stejnou povídačku - pak lež přešla do historie a stala se pravdou. "Kdo ovládá
minulost," znělo heslo Strany, "ovládá budoucnost: kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost." A přece minulost,
svou povahou změnitelná, nikdy změněna nebyla. Všechno, co je pravda ted', je pravda odjakživa a navždycky.
Je to docela prosté. Je k tomu zapotřebí jedině nekonečný sled vítězství nad vlastní pamětí. Říkali tomu
"ovládání skutečnosti"; v newspeaku se tomu říkalo doublethink.

George Orwell, 1984
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