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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.

OZNÁMENÍ ZASÍLANÁ Z DEMONSTRAČNÍCH A TESTOVACÍCH SYSTÉMŮ

Systém IS/STAG nově umožňuje svým administrátorům detailně konfigurovat modul oznámení
v neprodukčních (DEMO či TEST) databázích, kde bylo dosud odesílání notifikačních e-mailů striktně
bráněno (pro jistotu a předcházení omylům a zmatení uživatelů). Chcete-li si něco testovat včetně zasílání
oznámení na e-mail, přečtěte si následující dokumentaci a systém si nastavte: 
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html#portal_oznameni_demo
.

MOŽNÉ POTÍŽE PO HROMADNÉM ZASÍLÁNÍ ZPRÁV STUDENTŮM,
ZAMĚSTNANCŮM ČI ABSOLVENTŮM

Dozvěděli jsme se, že na jedné škole využívající IS/STAG nedávno zjistili, že studentům někdy nechodí
e-mailové zprávy z IS/STAG. Po dlouhém zkoumání zjistili, že to jsou studenti, kteří mají na jejich
e-mailovém serveru nastaveno, že se jim mají zprávy přeposílat z jejich školní e-mailové adresy na
soukromou adresu u gmail.com. Nemohli přijít na to, proč zprávy z IS/STAG nedorazí. A nakonec zjistili, že
za to IS/STAG nemůže a příčina je úplně někde jinde. Kolega říkal, že mají "přehnaně" aktivní PR, které se
snaží studentům často rozesílat pro ně nepodstatné zprávy a studenti je ve své schránce na gmail.com
označí jako spam. Když jich stejnou zprávu označí jako spam více (není jasné, zda stačí jednotky, desítky
či dokonce stovky označení), systém gmail.com na nějakou dobu (opět nevíme zda na hodiny či dny či
týdny) označí odesílající server za nedůvěryhodný a po tu dobu od něj všechnu poštu zahazuje. Tj.
studentům potom nepřijde zpráva z IS/STAG ani zpráva od učitele či spolužáka.
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Prosíme tedy administrátory IS/STAG na jednotlivých školách, aby na toto upozornili ty, kteří hromadné
zprávy studentům, zaměstnancům či absolventům zasílají a také těm, kteří po nich zasílání zpráv vyžadují.
Vysvětlili, že to může být značně kontraproduktivní a že potom studenti nemusí dostávat zprávy, které
jsou pro ně důležité - např. že byl vypsán nový termín zkoušky, na který tak čekají, nebo jakou dostali z
předmětu známku, nebo kdy se mají dostavit na přijímací testy.

Nedávno jsme dostali návrh, zda bychom v IS/STAG nevytvořili možnost zadávat různá témata a
uživatelům (studentům, učitelům, absolventům atd.) dát možnost si tato témata "objednávat". Jen
pověření zaměstnanci pro určité téma by potom mohli těmto objednatelům zasílat různé hromadné zprávy.
Tj. zasílání zpráv by bylo lépe zacíleno. Tato myšlenka se nám líbí a uvažujeme, že bychom připravili
databázovou strukturu pro takové řešení a také obrazovku, kde se bude moci spravovat rozcestník témat a
zasílat pro vybrané téma zprávy. Výběr témat uživateli a případně i jejich čtení bychom zatím nechali na
mobilní aplikace, které nad IS/STAG vznikají. Pro ně bychom připravili webové služby pro výběr témat a
pro vytvoření objednávky.

LEARNING AGREEMENT PŘES EWP

Po úspěšném otestování Learning Agreement API s dalšími systémy jsme zažádali o povolení zprovoznění
tohoto API v produkční síti EWP. Povolení nám bylo uděleno, a proto nyní umožňujeme správu LA přes síť
EWP zapnout i v produkčním prostředí. Jelikož se po jeho zapnutí pro správu v síti EWP převedou i
rozpracované LA, které jsou pro program Erasmus+, neproběhne zapnutí automaticky, ale provedou ho
administrátoři, až bude vše na Vaší straně připravené. Přes síť EWP pak bude možné spravovat jak LA pro
výjezdové studenty, tak i LA pro příjezdové studenty, které se stáhnou přes síť EWP.

Více informací naleznete na stránce  v části Aktuální informace.Zákazníci / EWP

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 28.05.2022 - 10.06.2022 (BUILD 220610)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Zapisovatel u státnic376702
K hodnocení státnicových předmětů doplněna i možnost vložení bodového hodnocení.

RT  - Evaluace / Dotazník pro externisty358828
Zavedena evidence ročníku studia.

RT  - Webové služby - Úprava odesílání oznámení na DEMO instalacích374599
Umožnění konfigurace chování různých typů oznámení na DEMO databázích - viz popis zde: 

.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

RT  - Export v klubu absolventů373360
Rozšíření exportu seznamu absolventů v modulu "Klub absolventů".

RT  - Klub absolventů371913
Při registraci uchazeče správcem absolventů lze použít nově dohledání uchazeče pomocí čísla diplomu,
což předvyplní údaje z IS/STAG.

RT  - Webové služby - Nový experimentální parametr modulu pro komunikaci s374757
Theses.cz
V konfiguračním souboru lze uvést experimentální parametr "theses_additional_result_url_params" s
hodnotou, kterou přidat k běžnému URL pro stahování výsledků z Theses. Například lze uvést hodnotu
"&ignzp=1".

RT  - Webové služby373387
Nový parametr pro propojení s Marbes aplikací pro tvorbu dokumentů a el. podpis. Možnost detailněji
nadefinovat, jak bude vypadat "zobrazené jméno" (display name) uživatele. Jedná se o parametr v
konfiguračním souboru "hk_marbes_display_name_format", detaily viz popis zde: 

.https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/sign/

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/EWP/index.html
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=376702
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=358828
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=374599
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html#portal_oznameni_demo
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=373360
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=371913
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=374757
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=373387
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/sign/


RT  - Evaluace / Dotazník pro externisty.358828
Zavedena evidence ročníku studia k odkazu pro přihlášení externistů.

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Doplněno hlídání vyplnění povinných informací u vzorové smlouvy.

RT  - Webové služby - EWP286009
Aktualizace manifestu na novou verzi a odebrání speciálního portu z URL, na kterých jsou dostupná data
pro síť EWP (všude kromě UPOL).

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0080 (2.53) Kontrola datumů rozhodnutí a zápisu363122
Datum rozhodnutí je menší než Datum zápisu, oprava výběru datumu pro spodní volbu.

RT  - PZ0020 (3.45) Možnost filtrovat uchazeče, počet uchazečů376704
Možnost filtrovat uchazeče (přijatí, nepřijatí atd.), zobrazení počtu vybraných uchazečů.

DATABÁZE

RT  - Kontrola datumů rozhodnutí a zápisu363122
Rozšíření view a oprava procedury. Datum zápisu musí být stejné nebo pozdější než datum rozhodnutí.

RT  - Report Archiv309327
Nový report Archiv.

RT  - Kontrola datumů rozhodnutí a zápisu363122
Nelze měnit datumy rozhodnutí ani datumy zápisu do studia tak, že by datum zápisu bylo starší než
datum rozhodnutí. Tato kontrola se provádí ve výkazu U6-99 pro MŠMT.

RT  - Nové parametry376687
Přidávají se parametry: RIZIKOVE_KONTROLOVAT_PODLE - Zda rizikovost státu u předmětu kontrolovat
podle občanství nebo bydliště studenta. RIZIKOVE_TVRDOST_KONTROLY - Zda kontrola rizikovosti má
jen informativní charakter nebo se má zamezit zápisu předmětu takovému studentovi.

DATAWAREHOUSE

Rozšíření pohledu vmis_predmety
Přidány položky j3_vyuc a j4_vyuc, které obsahují další zkratky jazyka, ve kterém je předmět
vyučován (kódy jazyka klasicky ve vmis_cg_ref_codes - rv_domain='JAZYK').

PORTÁL - CHYBY

RT , 373933 370681
Drobné opravy ve formulářích nových reportů v portálu.

RT 376967
Načítání "Clean URL" z parametru STAGu WWW_CLEAN_URL při nedostupné DB způsobilo neobnovitelný
problém celému portálu, portál se musel restartovat. Opraveno, po obnovení přístupu k DB se parametr
načte a začne používat.

RT  - Oprava práce s nahrazovanými předměty ve vizualizaci studentova studia376915
Týkalo se minima reálných situací.

RT  - Moje studium / Zápis na termíny státnic376688
Doplněno detailnější vyhodnocování podmínek u státnicových předmětů.

RT  - Webové služby - EWP376663
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Opraveno vyhledání meziinstitucionální smluv pokud je zadán výčet akademický roků platnosti smlouvy.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ECTS Příjezdy286009
Doplnění chybějícího zobrazení dat přijatých přes síť EWP u položek datumy podpisu CHLA a vysvětlení
ISCED kódu.

RT  - Moje výuka / ECTS Příjezdy375266
Nově se příjezdy studentovi zobrazují jen pro aktuálně zvolené os. číslo.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - HK0020 - správný select375164
Omylem byl vložen špatný select.

RT  - Oprava aktualizace kapacity 376121
Oprava aktualizace kapacity pro termíny zápisu do ročníku (při více studiích se osoba započítala pro
každé studium).

RT ,  - Oprava triggerů pro nastavení EWP376996 376933
Oprava triggerů, které nastavují, zda bude LA nebo IIA řešena přes síť EWP, pokud se v číselníku škol
nachází instituce víckrát.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Kontrola uživatelského jména376775
Přidána kontrola, aby uživatelské jméno nezačínalo ani nekončilo mezerou.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_KO_VY (5.09) Nové známkování375219
NZ.

RT  - G_DS_KON (2.11) Nové známkování375281
Upraveno pro nové známkování.

RT  - G_AB_PRE (6.08) Nové známkování376582
Nové známkování.

RT  - PJ0020 (2.92) Nezobrazovaly se hned předměty ze SŠ376676
Do B_PBVY přidané uchazec_idno a vazba udělaná napřímo. Kromě toho odstraněn POST-QUERY nad
B_VUNO (vybirana polozka je soucasti pohledu na d blokem, tj. bylo zbytecne), který způsoboval dotaz,
zda se mají uložit provedené změny.

RT  - PM0010 (2.98) Načtení údaje o shození akreditace při změně garanta375591
Při změně údajů na záložce Učitele (změna garanta) se provedla ale ve formuláři hned neukázala změna
akreditace.

RT  - HK0020 (1.29) Správné přednastavení pro Výsledné PDF do spisové služby377346
Správné přednastavení pro Výsledné PDF do spis. sl. při zaškrtnutí Výstupu do spisové služby.

„Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče, neboť jako jediný byl zasažen rozdílem mezi tím, jaké
věci jsou a jaké by měly být.“

— William Hazlitt
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