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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.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 27.04.2022 - 14.05.2022 (BUILD 220514)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Příjezdy354927
Tiskové sestavy LA a CHLA upraveny i pro domácí předměty z EWP příjezdů.

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
U podmínky u smlouvy lze nyní definovat i od jakého akad. roku a do jakého akad. roku je podmínka
platná.

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Filtr Všemi schváleno rozdělen na dva filtry.
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RT  - ECTS Smlouvy362120
Upraveno zobrazování přijatých podmínek smlouvy.

RT  - IS-STAG / Příjezdy370590
Úprava v podepisování EWP předmětů.

RT  - Administrace372673
Ukázkoví uživatelé - doplněny kategorie "Studenti s VŠKP" a "Student se státnicí".

RT  - Moje studium / Zápis na termíny372954
Zápis na sezení státnicové komise - úprava deadline pro odhlášení.

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0010 (13.55) Předměty na záložce Výjezdy372992
Výjezdové předměty byly rozšířeny o další položky a kvůli pravidlům pro jejich editaci v souvislosti s EWP
byla jejich evidence přesunuta pouze do portálu.

RT  - STAG2 (16.19) Zrušení vybraných sestav374160
Přepojení sestav na portálové gpm_stpl, z_sp_tex a vyřazení nepoužívaných sestav. Vyřazení sestav
jsme konzultovali s administrátory škol.

DATABÁZE

RT  - Úprava EWP triggerů pro smlouvy286009
Změna způsobu podepisování IIA a oprava odesílání následných notifikací na druhou instituci.

RT  - Úprava triggeru pro zapnutí EWP373376
Úprava chování triggeru, který umožňuje automaticky zapnout EWP u LA a IIA, po připojení školy nebo
nových API do sítě EWP. Pokud byla ve výjezdech nebo smlouvách stará data, která nesplňují aktuální
integritní omezení, celé zapnutí EWP se zrušilo. Nově trigger EWP zapne všude a jen u škol s nevalidními
daty nedojde k automatickému zapnutí EWP u jejich LA a IIA.

RT  - Doplnění tabulky mo_smlouvy_obsah373608
Přidávají se položky: AKAD_ROK_OD a AKAD_ROK_DO.

RT  - Nové položky tabulky abn_diplomove_prace351448
Přidávají se nepovinné položky: OCENENI a OCENENI_POZNAMKA.

RT  - Povinné položky u smlouvy362120
U smlouvy jsou nově povinné položky akademické roky od a do (v detailu smlouvy i v jejích
podmínkách). V existujících datech byly chybějící položky doplněny.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Administrace evaluace373383
Oprava chyby při vyvolání formuláře pro vložení tvrzení.

RT 373024
Oprava v aplikaci "Zbývající povinnosti" u studentů, kteří mají více VŠKP (jednu aktivní a ostatní s
TISKNOUT = N).

RT  - Webové služby373041
Oprava chyby při volání WS student/getStudentInfo samotným studentem pro jeho vlastni údaje.

RT  - Webové služby - EWP368799
Oprava formátování XML, ze kterého se počítá hash.

RT  - E-přihláška373465
Oprava chyby v nových "speciálních" oborech a kontrolách vzorce.

RT  - Webové služby - EWP368799
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Oprava odpovědi na notifikaci o schválení IIA.

RT - Webové služby - EWP373728 
Opraven výpočet kreditů u fiktivního předmětu "Mobility Window".

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

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Moje výuka / Hromadný e-mail373075
Datum odeslání e-mailu odpovídalo spíše datu a času vytvoření e-mailu, upraveno, nově to bude
skutečně datum odeslání.

RT  - Webové služby - EWP362120
Předvyplnění povinných akademických roků u meziinstitucionální smlouvy přijaté přes síť EWP podle
jejích podmínek.

RT  - Webové služby - EWP362120
Akademické roky platnosti podmínek meziinstitucionální smlouvy se získavají od podmínek smlouvy.
Dříve se získávalo od smlouvy.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Kontrola kolizí372942
Doplněna kontrola při změně stavu u výskytu rozvrhové akce.

RT  - Přijímačky303538
Přepočet hodnoty na body - Výjimečně se neprovedl přepočet hodnoty na body správně, opraveno
doplněním row triggeru pro přepočet.

RT  - Zrušení E-přihlášky373514
Při zadaném minimálním počtu požadovaných souborů nešla přihláška smazat.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Oprava CK373936
Upravují se constrainty: vyjezdy_ck, dat_predp_chyb_ck a dat_skut_chyb_ck.

RT  - Praxe, Pozice organizace369836
Rozšíření kontaktu u pozice organizace - rozdělení kontaktních informací na telefon a e-mail.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - GST_ZNA (4.02) Doplnění seznamu hodnot ve formuláři parametrů373526
Pro parametr Akademický rok.

RT  - GST_ROAK (4.07) Servisní vydání373963
Oprava LOVu pro den.

RT  - ES0010 (13.56) Odstranění parametru MATRIKA_V2374087
Odstranění parametru MATRIKA_V2.

RT  - SY0202 (10.05) Oprava spuštění formuláře374161
Zrušen test na parametr MATRIKA_V2.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
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RT  - AN0080 (1.22) Položka Zaměření373062
Omylem Dokument na jejím místě.

RT  - AN0030 (5.22) Seznam hodnot pro datumy347535
Seznam hodnot pro datumy.

BOREC NA KONEC

Kdo nepadá, jezdí pod svoje možnosti!

Ing. Pavel Janeček & Ing. Milan Michajlov
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