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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.

EXPORT & IMPORT POZIC A TERMÍNŮ

Do správy praxí byla doplněna možnost exportu všech pozic v rámci jedné organizace, včetně termínů pro
Exportovaný soubor lze upravit / doplnit a následně nahrát zpěttyto pozice, do formátu .xlsx (MS Excel). 

do praxí, kde dojde k jeho zpracování a importu nově vzniklých pozic a termínů. S úspěchem to lze použít
pro hromadné vytváření pozic / termínů např. na lékařských praxích, kde je pozic a termínů velké
množství.

S tím souvisí i nová možnost hromadného mazání pozic a termínů u organizace - pokud tyto nejsou dosud
přiřazeny k praxi.

ÚPRAVA V DIPLOMA SUPPLEMENT – BOD 4.4, KVALIFIKAČNÍ STUPNICE

V souvislosti s postupnou implementací možnosti použít libovolné množství hodnoticích stupnic v IS/STAG
byl upraven i Diploma Supplement. V jeho bodě 4.4 je „legenda“ vysvětlující použité zkratky hodnocení.
Historicky byly některé informace „napevno“, zároveň bylo nějakým způsobem dáno, jaké stupnice tam
budou zobrazeny.
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Nově IS/STAG na Diploma Supplement vypisuje všechny stupnice hodnocení, se kterými se student během
svého studia „potkal“. Tedy ty, které jsou uvedeny v dokumentu kdekoliv výše – jako známky z předmětů,
státnic, VŠKP, dovezených jednorázových předmětů či jako celkové hodnocení studia. Zároveň byl odebrán
dosud napevno uvedený řádek „R – Satisfactory completion of course, no grade / Splněno“.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 15.05.2022 - 27.05.2022 (BUILD 220527)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Test propojení platební brány ČSOB364436
Do "Administrace" / "STAG (novy)", do záložky "Administrátorská spuštění" doplněna možnost testu
propojení na platební bránu ČSOB, včetně testů vyžadovaných pro přechod do produkčního prostředí.

RT  - Prohlížení / Předmět / Seznam studentů373862
Pokud na tuto záložku kouká student a je aplikováno GDPR nastavení, kvůli kterému smí vidět pouze
spolužáky předmětů, které s nimi studoval, umí aplikace automaticky přepnout vybraný semestr (na ten
semestr, na který aktuální student smí koukat).

RT  - E-přihláška374977
Prioritizace České republiky při dohledávání státu v portálových aplikacích (např. zadá-li "č", tak to naší
republiku dá hned jako první volbu).

RT  - Oprava zadávání osobního a univerzitního čísla a iniciál při vstupu do aplikace s374591
výsledky přijímacího řízení
Reálně použití jen na UPOL, ostatní tak chodí "přes E-přihlášku". Opravena mimo jiné nutnost zadat
iniciály velkými písmeny.

RT  - Webové služby - spisovka TESS TUL364746
Postupný vývoj.

RT  - Webové služby - spisovka eSpis ICZ pro UTB344476
Postupný vývoj. Implementace prohlížení obsahu spisu uchazeče.

RT  - Moje studium / Zápis na termíny374541
Doplněn potvrzovací dotaz při odhlašování se z termínu.

RT  - Prohlížení / VŠKP351448
Zavedeno zobrazení případného ocenění VŠKP a filtrování takových prací.

RT  - Webové služby373850
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Zrušena webová služba '/ws/services/rest2/ng_studenti/getStudentAJehoVlastnostiKomplexni',
domníváme se, že není nikde využívána. Prosím, pokud někomu chybí, napište a WS vrátíme.

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.

WINDOWS KLIENT

RT  - RA0010 (4.39) Přepnutí tisku seznamu studentů do portálové verze339440
Přepnutí tisku seznamu studentů do portálové verze (pokud je nasazena poslední verze portálu).

RT  - STAG2 (16.20) Přepnutí sestav do portálové verze339440
Přepnutí sestav Seznam studentů na rozvrhové akci a Přehled uchazečů podle průměru SŠ do portálové
verze.

RT  - HK0010 (1.52) Generování souboru při Web-generování374872
Generování souboru při Web-generování.

DATABÁZE

RT  - Úprava view351448
Položky pro zvláštní ocenění.

RT  - Úprava view374792
Umožnění přístupu speciální referentce ke všem uchazečům v přijímacím řízení.

RT  - Změna SOHL_UK374819
Do UK se přidává položka OS_CISLO.

PORTÁL - CHYBY

RT ,  - ECTS Smlouvy374737 374718
Opraveno schvalování meziinstitucionální smlouvy.

RT  - Chyba v implementaci kontrol GDPR zobrazení "čeho komu", opraveno.373808
Omylem mohl student X vidět nejen seznam svých spolužáků Y a jejich základních údajů (spolužáků vždy
na nějakém společném předmětu), ale i seznam studovaných předmětů a rozvrhy těch spolužáků Y. Což
nebylo chtěné a bylo to špatně.

RT  - Webové služby - Chyba v implementaci kontrol GDPR zobrazení "čeho komu",373808
opraveno. 
Týká se webových služeb predmety/getPredmetyByStudent, rozvrhy/getRozvrhByStudent,
terminy/getTerminyZkousek (volaná s parametrem osCislo). Omylem mohl student X vidět nejen seznam
svých spolužáků Y a jejich základních údajů (spolužáků vždy na nějakém společném předmětu), ale i
seznam studovaných předmětů a rozvrhy těch spolužáků Y. Což nebylo chtěné a bylo to špatně.

RT  - Sestava Studijní plány374901
Jsou doplněny resultColumns pro ošetření situace kombinace styled text a & v názvech programu,
specializace a st. plánu.

RT  - IS-STAG / Zapisovatel státnic374867
Oprava hlídání limitu délky textu s průběhem obhajoby.

RT  - Moje studium / Moje údaje / Předchozí studia studenta (S023)374665
Chyba zobrazení portletu, oprava názvu mat. pohledu v selectech.

RT  - IS-STAG / Zapisovatel státnic374794
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Oprava v nabídce komisí pro katedru.

RT  - IS-STAG / Smlouvy374740
Oprava při načítání podmínek pro přiřazení k pracovišti.

RT  - E-learningové systémy373831
Při zadávání známky z výsledků moodle kurzu opraven formát zadávání bodů na desetinné číslo.

RT 373955
Oprava zobrazení obsazení a kapacity společného termínu více učitelů/předmětů v rozvrhu místnosti.

RT 373713
Oprava modulu reportů při výrobě diploma supplementu ve velmi specifickém případě.

RT  - Sestava Zápis o SZZ pro UTB370076
Oprava v selectu prubeh_obhajoby - překlep u položky praceOponentZnamkaPism.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 370922
Přidána Ukrajinská vlajka.

RT 374567 - Odkazy do prohlížení a další "Clean URL" sjednoceny, aby používaly parametr STAGu
WWW_CLEAN_URL (dosud byla část konfigurace v properties souborech na portálu).

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava odesílání notifikací přes EWP286009
Oprava odesílání notifikací přes síť EWP pro nově podepsané LA.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - AN0050 (2.71) Oprava výběru osob374690
Na case insensitiv.

RT  - AN0050 (2.72) Oprava výběru osob374690
Case insensitiv.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PZ0030 (3.65) Podbarvení měny, pokud se liší od předpisu330583
Párování - Podbarvení měny, pokud se liší od předpisu - párování.

RT  - AN0030 (5.23) Možnost vložit zvláštní ocenění práce351448
Možnost na záložce Hodnocení vložit zvláštní ocenění práce.

RT  - CI0080 (3.10) Oprava názvu374145
Oprava názvu.

Vzpomněl si, jak jednou chytil na hák samici z párku marlinů. Samec nechává samici vždycky nažrat první
a chycená samice se pustila do divokého, zděšeného a zoufalého zápasu, který ji brzy vyčerpal, a samec
celou tu dobu zůstal při ní, plul přes šňůru a kroužil se samicí na hladině. Držel se tak blízko, že se starý
bál, aby mu nepřeřízl šňůru svým ocasem, ostrým jako kosa a téměř stejného rozměru a tvaru. Když ji
starý přitáhl hákovým bodcem a bušil do ní kyjem, drže ji za její rapírovitý kloun s povrchem jako ze
smirkového papíru, bušil jí do vršku lebky, až změnila barvu skoro do odstínu zadní strany zrcadel, a když
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ji pak s chlapcovou pomocí vytáhl do člunu, samec zůstal po boku loďky. A zatím co pak starý uvolňoval
šňůru a chystal si harpunu, samec vyskočil vedle člunu vysoko do vzduchu, aby se podíval, kde je samice,
a pak sjel dolů do hloubky, s široce roztaženými levandulově zbarvenými křídly, jimž se podobaly jako
prsní ploutve, a vyvstaly mu všechny levandulově nafialovělé pruhy. Byl velice krásný, vzpomínal si stařec,
a věrně zůstal.

To byla nejsmutnější věc, kterou jsem s nimi kdy zažil, pomyslel si stařec. Chlapec byl tenkrát taky
smutný. Poprosili jsme ji za odpuštění a hned jsme ji vyvrhli a zpracovali.

Ernest HEMINGWAY, .Stařec a moře


