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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.

ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ V HROMADNÉ KORESPONDENCI

V hromadné korespondenci ve formulářích HK0010, HK0020 a HK0030 je možné si vyžádat elektronický
podpis určitou osobou. Pokud chcete seznam nabízených osob zmenšit, je možné u osob ve formuláři
OS0010 nastavit, že se nemá elektronický podpis. Případně lze nastavit hromadně: "UPDATE OSOBY SET
MA_EL_PODPIS_KDE = 'N' WHERE UCITIDNO NOT IN ();". Zatím je jako defaultní hodnota pro tuto
položku nastaveno "A", tj. každá nová osoba bude mít přednastaveno, že může podepisovat. Až se systém
usadí, můžeme změnit defaultní hodnotu na "N". V blízké době bude tato funkčnost přidána i do
portálových Reportů.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 26.03.2022 - 11.04.2022 (BUILD 220411)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Moje výuka / Hodnocení VŠKP371194
Zapracovány parametry VKP_POSUDEK_JEN_GENEROVANY, VKP_POSUDEK_GENEROVANY_VZDY.

RT  - Webové služby - Spisovka Athena371693
Přidání předávání počtu listů i u fiktivní iniciační písemnosti.

RT  - Webové služby - Upraveny příklady klientů modulu WS v PHP371658
Nyní již nejsou provozovány ukázkové aplikace (především aplikace "statistika přijímacího řízení") přímo
na serverech s modulem WS a improvizovaným PHP, příklad byl přesunut na centrální server IS/STAG.
Nicméně funguje i nadále.

Globální- - Webové služby
Oprava chyby ve specifických případech kontrol přístupu k datům. Chyba nebyla ve vlastní kontrole (tj.
např. že by se někdo dostal tam, kam nemá právo), ale chyba v kódu samotné kontroly způsobovala pád
konkrétního požadavku a návratovou hodnotu HTTP 500.

RT  - Webové služby364746
Přípravné práce pro přidání spisové služby TESS (TUL).

RT  - Prohlížení / Programy a obory371652
Úprava popisku profilu u specializace.

RT  - Moje studium / Praxe371419
Při přepnutí praxe se neměnil filtr nabídky termínů, pokud si toho student nevšiml, tak se mohl domnívat,
že žádné termíny dosud vypsány nejsou.

RT  - Moje výuka / Praxe371419
V nabídce termínů v detailu praxe se nezobrazovaly termíny s neomezenou kapacitou.

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120  
EWP dodělávky.
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RT  - IS-STAG / Příjezdy354927
EWP dodělávky.

RT  - IS-STAG / Výjezdy350204  
EWP dodělávky.

RT  - Webové služby - Propojení s podepisovací aplikací370948
Podoba položky "zobrazované jméno" je nyní konfigurovatelná. Lze zapnout či vypnout použití loginu
uživatele uvedeného v závorce za příjmením, jménem a tituly.

RT  - IS-STAG / Studentské žádosti346775  
Zapracováno zohlednění nastavení lhůty pro vyřízení žádosti.

RT  - Absolventi304476
Možnost uvést v parametru ABS_REGISTRACE_UDAJE u "pracovní pozice", tedy u písmenka P i hodnotu
M - zadání pracovní pozice bude nepovinné, ale sekce bude ve výchozím stavu na obrazovce rozbalena.

RT  - Napojení na Moodle a garanti předmětů365488
Novým nastavením ve správě e-learningových kurzů "Jen garanti nemohou upravovat kurzy" lze říct, zda
učitelé, kteří jsou pouze garanti předmětů (a nic jiného) mohou kurz v Moodle pouze vidět a neupravovat
(jak to bylo dosud napevno), a nebo zda jsou i v kurzu jako plnohodnotní učitelé a editoři.

RT  - Nový prozatím prototypový výstup pro koordinátory mobilit317020
Detailní informace o příjezdech a k nim přiřazených předmětech. Zatím pouze první experimentální návrh
výstupu, který má sloužit k hromadnějšímu stažení informací o uchazečích o příjezdy. Tento výstup cílí do
Excelu či datových formátů, nemá ambici na PDF výstup.

RT 370588
Studentům v portálu v Moje Studium / Moje Údaje zobrazena informace z ES0010 "Modifikace studijního
plánu nebo doporučení vyplývající ze specifických potřeb studenta při výuce, zkoušení či vypracování
semestrálních či závěrečných prací".

RT  - Sestava Zápis o SZZ365397
Doplněn parametr Zobrazit komise.

RT  - Portálové sestavy27238
Přechod na nové známkování.

WINDOWS KLIENT

RT  - SY0270 (1.19) Položka Vyjádření vyučujícího359923
Položka Vyjádření vyučujícího.

RT ,  - ES0010 (13.51) Záložka Výjezdy367748 352376
Přepracována záložka Výjezdy - přidány položky Typ mobility, Druh mobility, Změněné datum začátku a
konce studia/stáže na přijímací instituci. Tlačítko pro zobrazení výjezdu v portálu.

DATABÁZE

RT  - Nová položka352376
Vkládá se - povinná položka STUDENTI_VYJEZDY.DRUH_MOBILITY.

RT  - Změna v parametrech 344333
Ruší se parametr - VKP_MAX_POCET_PRO_STUDENTA.

RT  - HK0020, HK0030371048
Datum poplatku - Výstupní pole DAT_POPLATEK_PR s datem poplatku za přijímací řízení, možnost zadat
interval dat.

RT  - Nová položka346775
Přidává se STUDENTI_ZADOSTI_TYP.POCET_DNU_NA_VYRIZENI - Lhůta zadávaná ve dnech na vyřízení
žádosti.

RT  - Nové položky362120
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MO_SMLOUVY.CIZI_TYDNU_NA_ROZHODNUTI - Počet týdnů na zaslání rozhodnutí o přijetí, max. 5 a
MO_SMLOUVY.CIZI_TYDNU_NA_ZVEREJNENI_TOR - Počet týdnů na zveřejnění TOR, max. 5.

RT  - Kontrola roční varianty plánu a rozmezí roků 325428
Kontrola roční varianty plánu a rozmezí roků pro stud. programy a specializace.

RT  - Nová povinná položka342917
UCITELE.MA_EL_PODPIS_KDE - Příznak, zda osoba má elektronický podpis a jaký.

RT  - Nové parametry371194
VKP_POSUDEK_JEN_GENEROVANY - Umožnit vložit vyuč. jen automaticky generovaný PDF soubor s
posudkem. VKP_POSUDEK_GENEROVANY_VZDY - Vždy vytvářet automaticky generovaný PDF soubor s
posudkem.

PORTÁL - CHYBY

RT  - IS-STAG / Výjezdy371807
Zobrazení odkazu na vložení obrázku s podpisem nereflektovalo nastavení stavových přechodů
definovaných jen pro konkrétní pracoviště.

RT 371617
Oprava chyby v reportech s přílohami, například při tisku e-přihlášek se speciálním parametrem, který
přikládá PDF přílohy.

RT  - Moje studium / Praxe371419
Nabídka termínu pro studenta, zaškrtnutý filtr "Jen volné" nezobrazoval termíny s neomezenou
kapacitou, opraveno.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)371443
Podané přihlášky (nepřevedení uchazeči), nezobrazovala se nabídka přijímacích oborů, opraveno.

RT , , 370726 371432 371439
Oprava chování reportů, kterým administrátoři vloží specifická nastavení v sekci "Uživatelská nastavení".

RT  - Moje výuka > Garant oboru371008
Opraveno odstranění doplňkového textu (český text nešel smazat).

RT 371104
Opraveno nedostupné přihlášení pro absolventy.

RT  - IS-STAG / Posudky VŠKP370920
Nastavení - oprava přenastavení formulářů při změně role.

RT  - Zbývající povinnosti370811
Oprava zobrazení plánovaného termínu odevzdání VŠKP.

RT  - Sestava Diplom370130
Kód studijního programu se přednostně bere z číselníku.

RT  - Sestava Studijní plány370076
Úprava zobrazení volby min. počtu kreditů a min. počtu předmětů u B bloků.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Témata kvalifikačních prací370787
Položky Zásady, Literatura a Název tématu anglicky nejsou povinné pro téma typu Rámcové.

RT  - E-learningové systémy366948
Zrušení kontroly na maximální počet výsledků vyhledávání předmětů a RA pro roli vyučující.

RT  - ECTS Příjezdy286009
Oprava zobrazení dat přijatých přes síť EWP.
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DATABÁZE - CHYBY

RT  - Úprava SIMS370667
Oprava kontroly rodičovství oproti SIMS.

RT ,  - Oprava mazání ECTS smluv371296 371417
Oprava kontrol při mazání ECTS smluv.

RT  - Oprava SIMS371650
Pro přestup opravena kontrola, aby obě studia byla vykazovaná.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - SY0020 (4.10) Pom. hodnota 3 nešla aktualizovat371219
Pom. hodnota 3 nešla aktualizovat.

RT  - PZ0020 (3.44) Oprava přiřazení studenta371646
Pokud nebyl vyplněný stát u euro účtu (kde jsme zrušili povinnost), nešel student převést.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - SY0270 (1.20) Položka Lhůta na vyřízení (zadává se ve dnech)346775
Lhůta zadávaná ve dnech na vyřízení žádosti.

RT  - HK0010 (1.46) Seznam podepisujících omezen na lidi disponující el. podpisem342917
Seznam podepisujících omezen na lidi disponující el. podpisem.

RT  - HK0020 (1.28) Seznam podepisujících omezen na lidi disponující el. podpisem342917
Seznam podepisujících omezen na lidi disponující el. podpisem.

RT  - OS0010 (8.01) Položka Elektronický podpis342917
Položka Elektronický podpis.

RT  - OP0010 (4.01) Nadpis bloku 371651
Nadpis bloku.

RT  - ES0010 (13.52) Položka LA přes EWP na záložce Výjezdy367748
Položka LA přes EWP na záložce Výjezdy.

RT  - OP0010 (4.02) Popisek bloku371652
Popisek bloku.

RT  - PJ0015 (2.37) Kolo přijímacího řízení371762
Kolo přijímacího řízení.

BOREC NA KONEC

Our society, after all, operates on guilt, which often serves only to obscure its real workings and to prevent
obvious solutions. An adrenaline high can be just as addictive as any other kind of high.

Frank Herbert, Genesis of Dune
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