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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.

SPECIÁLNÍ PŘIJÍMACÍ OBORY (ZÁKON „LEX UKRAJINA“)

V reakci na § 8 zákona č. 67/2022 Sb. přibylo v IS/STAG několik novinek týkajících se přijímacího řízení. 
Nové funkcionality slouží k označení přijímacích oborů krátkou , delším  a případně izkratkou popisem
nějakou speciální  (např. ukrajinskou vlajkou). Dále je připravena možnost definování toho, jacíikonou
uchazeči se mohou na přijímací obor hlásit.

Detailní informace naleznete na webu IS/STAG v .administrátorské sekci e-přihlášky

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2022-04-27.pdf
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/uchazec_eprihlaska_administratori.html#uchazec_eprihlaska_administratori_spec_obory


ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.04.2022 - 26.04.2022 (BUILD 220426)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 372947 - S061 - Registrace absolventa - číslo diplomu
Vylepšení vyhledávání absolventů podle čísla diplomu (odebírání případných nul v čísle na začátku).

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Doplněno tlačítko pro schválení smlouvy.

RT ,  - Tisky dokumentů týkajících se VŠKP (Zadání, údaje, podklady)372823 372481
Drobné vylepšení či "pomoc" s exotickými znaky. Stává se, že student vyplní v aplikace "témata VŠKP"
exotické (více či méně) znaky, které naše aplikace konvertuje do HTML entit (vypadají třeba takto:  ). Při
tisku PDF "podklad VŠKP" proběhne tisk v pořádku, ale následně po konverzi přes formulář AN0030 se
začnou tyto znaky tisknout v PDF. Je to principiální problém postupného přechodu na nové "čisté" řešení
a bude ještě trvat, než bude dořešeno zcela. Připravili jsme alespoň pomocné řešení, které tyto HTML
entity i v těchto případech převede na odpovídající UTF-8 znaky (např. azbuku a podobně) a tedy i tisk
zadání a údajů o VŠKP by měl být již lepší.

RT  - Webové služby - EWP286009
V LA se součet kreditů ve studovaných předmětech (tabulka A) musí rovnat součtu kreditů v
domácích/uznaných předmětech (tabulka B). Pokud tomu tak není, při odeslání dat přes síť EWP se
automaticky rozdíl kreditů dopočítá a přiřadí se jako předmět "Mobility Window". Stejným způsobem je
rozdíl kreditů řešen i v CHLA.

RT  - Nová sestava364169
Předměty bez studijních plánů (předměty nezařazené do studijních plánů).

RT  - IS-STAG / Výjezdy371927
U krátkodobých výjezdů se nyní na LA tiskne kompletní datum začátku a konce výjezdu.

RT  - Administrace - Externí systémy, Vyhledávání v protokolech372126
Vylepšení ukládání záznamů o komunikaci s jinými systémy a v rámci EWP v aplikaci portál /
Administrace / Externí systémy, úprava samotné této aplikace pro větší přehlednost a s ohledem na
plánované umožnění přístupu i ECTS koordinátorům.

RT  - Webové služby - EWP286009
Doplnění zpracování předmětů z tabulky B v LA.

RT  - Šablona Diplom pro ZČU 371696
Zobrazování sdružených programů - nové akreditace.

RT  - Šablona Diplom pro UPCE344124
Zobrazování programů a specializací pro nové akreditace.

RT  - IS-STAG / Zapisovatel státnic371638
Drobná úprava odesílání formuláře s obhajobou.

RT  - IS-STAG / Reporty372172
Zadání VŠKP - upravena data pro sestavu TUL ohledně názvu práce.

RT  - IS-STAG / Výjezdy371999
Úprava popisků datumových položek formuláře.

RT  - Webové služby - Spisová služba 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.
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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 docházelo k pádu některých požadavků a vracení
návratové hodnoty HTTP 500.

RT  - IS-STAG / Výjezdy371925
LA a CHLA - úprava popisku doby trvání mobility.

RT  - E-přihláška - Lex Ukrajina370922
Možnost vložit k přijímacímu oboru zkratku, popis a případně vybrat ikonu. Tyto informace jsou následně
zobrazeny ve výběru přijímacích oborů.

RT  - E-přihláška370922
Možnost zadat k přijímacímu oboru vzorec, který říká, kteří uchazeči se mohou na obor hlásit.

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.17) Sestava Jmenný seznam uchazečů v portálové verzi339440
Sestava Jmenný seznam uchazečů v portálové verzi.

RT  - G_PR_KOM (4.12) Doplnění parametrů sestavy371661
Parametry Zobraz sloupec Maturita a Občanství.

RT  - STAG2 (16.18) Možnost nastavit starou nebo novou verzi sestavy Jmenný seznam372486
uchazečů
Možnost nastavit starou nebo novou verzi sestavy Jmenný seznam uchazečů.

RT  - PJ0040 (2.65) Specifické přijímací obory370922
Možnost nastavit ikonu a zkratku pro specifické přijímací obory, možnost nastavit omezení, kteří uchazeči
se na specifický přijímací obor mohou hlásit. Aktuálně lze nastavit pouze UKRAJINEC = 'A' nebo
UKRAJINEC != 'A'.

RT  - AN0010 (3.62) Průběh obhajoby371825
Tlačítko Editovat průběh obhajoby přístupné pouze pro neukončená studia.

RT  - AN0030 (5.21) Průběh obhajoby371825
Zablokován i pro nestudující.

DATABÁZE

RT  - Zrušení synchronizace372108
Zrušení synchronizace staré-nové známkování pro JEDZNAMKY. Nelze již nechat, protože je nefunkční
pro nové hodnoticí řady.

RT  - Přiřazování uchazečů na aktivity350013
Při přiřazení aktivity k předmětu přijímacího řízení se na aktivitu nepřiřadí uchazeči, kteří již mají zadané
rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

RT  - Nové položky pro EWP371940
Přidává se položka do tab. mo_smlouvy a nová tabulka studenti_prij_predm_dom_ewp.

RT  - Nové položky pro přijímací řízení370922
Nové položky umožňují otevřít zvláštní formu přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny.

PORTÁL - CHYBY

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů372836
Úprava odkazu na detail přihlášky.

RT 372366
Oprava exportu absolventů.
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RT 372432
Oprava informací u bloků C ve vizualizaci studentova studia.

RT 371975
Oprava tisku E-přihlášky v případě, že není u přijímacího řízení zadán jazyk.

RT  - IS-STAG / Výjezdy372350
Oprava exportu dat.

RT  - Reporty372169
Oprava reportu "Seznam účastníků praxe".

RT  - Prohlížení372170
Oprava logované výjimky.

RT  - Sestava Diplom a DS pro TUL370076
Oprava zobrazování specializace pro tisk_specializace_diplom_a_ds = K.

RT  - Sestava Studijní plány370076
Oprava řazení.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 370922
Přidána Ukrajinská vlajka.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Synchronizace e-mailu372831
Neprovádí se, pokud se spouští pod INSTALL2, tj. v rámci jobu.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Seznam uchazečů371455
Sestava Seznam uchazečů zpřístupněna v portálové verzi.

RT  - Rozšíření parametru NOVE_TISKY372486
Písmeno J pro sestavu Jmenný seznam uchazečů.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PJ0015 (2.38) Dotaz přes označení přijímacího oboru nefungoval371762
Dotaz přes označení přijímacího oboru nefungoval.

RT  - HK0010 (1.50) Reset šablon při přechodu na jiný výstup371983
Reset šablon při přechodu na jiný výstup.

RT ,  - HK0010 (1.51) Web-generování372190 371983
Web-generování - oprava předávání šablon.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT ,  - ES0010 (13.53) Úprava vkládání datumů u výjezdů371999 371924
Úprava vkládání datumů u výjezdů.

RT  - AN0030 (5.20) Tlačítko Editovat průběh obhajoby 371249

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=372432
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371975
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=372350
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=372169
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=372170
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=370076
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=370076
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=370922
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=372831
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371455
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=372486
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371762
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371983
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=372190
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371983
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371999
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371924
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371249


Tlačítko Editovat průběh obhajoby je přístupné pouze pro práce, kde Tisk=A.

THERE IS A SPECIAL PLACE IN HELL FOR WOMEN WHO DON'T HELP OTHER WOMEN.

Madeleine K. Albright


