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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.

OFICIÁLNÍ MOBILNÍ APLIKACE IS/STAG

V rámci vývoje a podpory IS/STAG od nás máte již dlouhou dobu k dispozici oficiální mobilní aplikaci
určenou studentům a vyučujícím. Aplikace obsahuje nejčastěji využívané funkce (zobrazení důležitých
oznámení, studovaných předmětů a rozvrhu, zápis na termíny zápočtů i zkoušek, pro vyučující například
možnost zápisu známek atd.). Tato aplikace je Vám plně k dispozici jako součást poskytovaného produktu
IS/STAG. Je poskytována bezplatně, oficiálně podporovaná vývojáři IS/STAG a má zajištěn vývoj na
minimálně další 2 roky do budoucna. Je okamžitě a hned teď k dispozici všem zákazníkům a jejich
uživatelům (kromě UPOL – viz poznámka níže).

V tuto chvíli je plně v provozu aplikace pro zařízení se systémem Android, verze určená pro telefony iPhone
se připravuje.

Popis aplikace a aktuální výčet její funkcí je k dispozici v online obchodě .Google Play

Abychom oslovili cílovou skupinu této aplikace (která se zcela odlišuje od příjemců tohoto newsletteru),
doplnili jsme do zápatí portálového rozhraní IS/STAG informaci o aplikaci a odkaz na ni. Tato informace se
od cca půlky září zobrazí všem studentům a vyučujícím.

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2022-09-14.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zimmma.isstag
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zimmma.isstag


Poznámka pro uživatele UPOL: Vzhledem k politice Vaší školy pro Vás není aplikace dostupná (Vaše
škola má aplikační server IS/STAG technicky „schován“ před světem, naše aplikace proto nemůže
fungovat).

NOVINKY V EWP

REGISTRAČNÍ PORTÁL

V rámci sítě EWP byl spuštěn Registrační portál (RP), který nahrazuje e-mailovou komunikaci pro připojení
instituce do sítě EWP. Existují dvě verze -  a .testovací pro DEV síť EWP produkční pro ostrou síť EWP

Západočeská univerzita bude v tomto RP vystupovat jako poskytovatel softwaru třetí strany a školy, které
používají IS/STAG, budou vedené jako zákazníci. Tento postup pro Vás bude znamenat méně povinností.

Na konci srpna jsme se registrovali do testovacího RP a všechny manifesty testovacích/demo instancí byly
do tohoto portálu převedeny. Aktuálně jsou v DEV síti EWP zveřejněny manifesty z RP. Nyní probíhá
registrace do produkčního RP.

Pro Vás to znamená, že na výše uvedených adresách obou RP můžete prohlížet a spravovat svoje připojení
do sítě EWP. Do RP se přihlásíte jako HEI přes MyAcademicID a následně budete moci zvolit, pod jakým
poskytovatelem softwaru chcete být do sítě připojeni a který manifest má být zveřejněn.

V testovacím RP za Vás výběr a schválení manifestu provedli administrátoři RP. Jelikož už jste všichni v
produkční síti EWP připojeni, tak to za Vás možná udělají i v produkčním RP, až bude ZČU jako
poskytovatel schválená. Pokud však bude Vaše schválení manifestu potřeba, budeme Vás o tom
informovat. Přesto se administrátoři na Vaší škole mohou do RP podívat a seznámit se s ním.

STATISTIKY

Nově máme povinnost poskytovat Evropské komisi (EK) statistiky používání sítě EWP. Více informací
naleznete v . Proto jsme během prázdnin začali poskytovat statistiky používání připojenýchdokumentu EK
API v produkční síti. Aktuálně zatím pouze pro LA. Jedná se o např. o počty zveřejněných LA, počty
podepsaných LA, či počty LA čekajících na podepsání. Tyto statistiky byly předány EK a budou zveřejněny
na nově spuštěném ).Statistickém portálu (SP

V současné době na SP zatím funguje vyhledávání informací o institucích a jejich připojení do sítě EWP. V
budoucnu tam budou zveřejněné zmíněné statistiky a také tam bude dostupný monitoring jednotlivých
připojení do sítě EWP.

https://stg-registrationportal.erasmuswithoutpaper.eu
https://registrationportal.erasmuswithoutpaper.eu
https://owncloud.erasmuswithoutpaper.eu/index.php/s/zyNXSfU78NMtULf#pdfviewer
https://stats.erasmuswithoutpaper.eu


NOVÝ ČÍSELNÍK JAZYKŮ

Z důvodu správnosti dat v síti EWP jsme zavedli nový rozšířený číselník jazyků do některých položek ECTS
výjezdů a ECTS smluv. Nový číselník jazyků obsahuje základní seznam jazyků podle normy ISO 639-1 a
jako klíč používá hodnotu ve formátu alpha-2, která je používaná v síti EWP. V rámci sítě EWP by měl být
dostatečný, i když podle specifikace je možné používat hodnoty podle definice IETF BCP 47, která obsahuje
další podrobnější definice jazyků. Pokud se Vám stane, že ze sítě EWP obdržíte hodnotu, která v tomto
číselníku nebude, tak prosím kontaktujte administrátory na Vaší škole, abychom číselník rozšířili.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 30.08.2022 - 13.09.2022 (BUILD 220913)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - ECTS Výjezdy a Smlouvy286009
Změna číselníku jazyků u položek, které jsou sdílené přes síť EWP.

RT  - Prohlížení, Předzápis379224
Zapracována platnost předzápisového kroužku.

RT  - Správa praxí383182
Upravena GDPR viditelnost kontaktů na studenta pro roli Správce praxí.

RT  - Úprava aplikace pro zakládání e-learningových kurzů357550
Při vyhledávání předmětů či rozvrhových akcí není nutné zadávat pracoviště, lze použít volbu "jakékoliv".

RT  - IS-STAG / Výjezdy a příjezdy362378
Doplněna možnost stáhnout si číselník škol.

RT  - Nahlížení do spisu studia/uchazeče325599
Umožnění řazení tabulky.

RT  - E-přihláška - Rozšíření parametru EPR_INFO o možnost zadat i URL pro zobrazení380716
v cizím jazyce
Lze zadat dvě URL oddělená znakem "|" (kolmítko).

RT  - E-přihláška341140
Upraven popisek v zápatí E-přihlášky odkazující na web univerzity/fakulty.
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RT ,  - Moje výuka - Automatické zprávy373157 380512
Aplikace nijak neupozornila uživatele na zadanou objednávku s prázdnými parametry (typicky taková
objednávka vznikla, když uživatel zadal jen vytvoření objednávky a nepotvrdil nastavení parametrů).
Opraveno.

RT  - Tvorba reportů Jasper Reports382749
Podpora pro výstup textů s odstavci, dosud byl problém a komponenta v reportech nezobrazovala
korektně formátovaný text s odstavci.

RT  - Webové služby - Napojení na UZIS382961
Vylepšení logování chybových stavů.

RT  - Moje výuka / Zadávání známek369345
Doplnění možnosti volit počet zobrazených řádek u termínů a předmětů/RA.

RT  - Webové služby380148
První prototypová verze nového API pro napojování anti-plagiátorských systémů, zatím ve fázi přípravy a
vývoje.

RT  - Webové služby382127
Přidána nová služba "aktivity/systemy" vracející seznam e-learningových systémů připojených k
IS/STAG.

RT  - Webové služby - Webová služba "aktivity/list" vrací nyní komplexnější datovou382125
strukturu
Aktivity i jejich vazby na předměty/RA.

WINDOWS KLIENT

RT  - ST_KNIH6 (7.11) Úprava pro ošetření CZ/AN hlášek 339440
Úprava pro ošetření CZ/AN hlášek.

DATABÁZE

RT  - Zrušení synchronizace známek382457
Zrušení synchronizace staré-nové známkování pro zbývající školy.

RT  - Úprava constraintu380589
Úprava constraintu - zahrnutí anglického textu, převedení na počítanou hash místo celých textových
sloupečků.

RT  - Nová doména 382809
Vkládá se doména JAZYK_SEZNAM - Obsahuje seznam jazyků podle ISO 639-1 alpha-2.

RT  - Změna FK 382286
FK - STVZ_STVY_FK je změněn na kaskádní.

RT  - Nová role382806
Přidává se role PLAGIAT_KONTROLA - anti-plagiátorská kontrola.

RT - Nová role do domény382806 
Do domény ROLE se přidává role PG - anti-plagiátorská kontrola.

RT  - Vkládání uznaných předmětů383531
Pokud je nastavený parametr AUTOMAT_ZNAMKA_Z_BODY na A, tak při vkládání uznaných předmětů
nevyžadovat body.

RT  - Kontrola vkládání předpisů382320
Možno vložit pouze jeden předpis druhu PR k přij. oboru.

RT  - Nová položka tabulky studenti_vyjezdy380125
Přidává se: OMOBILITY_ID - Identifikátor, pod kterým bude výjezd znám v síti EWP.

RT  - Nastavování hodnoty nové povinné položky výjezdu380125
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Do triggeru bylo přidáno nastavení hodnoty nové položky OMOBILITY_ID v tabulce STUDENTI_VYJEZDY.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Moje studium / Žádosti studenta383745
Oprava chybového stavu.

RT  - UTB Diplom383303
Oprava u titulu rektor, děkan.

RT  - TUL Diplom377186
Oprava rozložení textu v patičce.

RT  - Moje studium / Předzápis382928
Oprava zobrazení informačního tooltipu v předzápisu.

RT  - Moje výuka / Vypisování termínů383286
Oprava možností ve výběru typu termínů - chyběl zp. před zk.

RT  - Webové služby383104
Oprava webové služby vracející rozvrh studenta v kalendářovém formátu, nevracelo to rozvrh studií,
která ještě nejsou ve stavu "studuje", ale v budoucnu budou.

RT  - Modul nových reportů, chybějící stránka v PDF382940
Specifický problém občas chybějící poslední stránky v PDF při generování nástrojem Jasper Reports.

RT  - Webové služby382943
Oprava generování rodného čísla u nově vkládaných osob u ws insertOsobaStudium.

RT  - Moje výuka / Zadávání známek382618
Oprava odkazu na novou verzi zk. a zp. katalogu.

RT  - Moje výuka / Praxe377820
Hodnotitel - učitel předmětu neměl k dispozici hodnocení zadané externisty, pokud zároveň nebyl
metodikem správné aprobace.

RT  - Webové služby - EWP IIA383081
Oprava generování jazyků do podmínek meziinstitucionální smlouvy.

RT  - Webové služby382763
Opravena možnost záměny dokumentů přijatých z Marbes aplikace.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Webové služby - EWP286009
Úprava načítání jazyků v LA a IIA podle nového číselníku JAZYK_SEZNAM.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Kopírování nesplněných předmětů382645
Opravena chyba při kopírování nesplněných předmětů se splněným zápočtem před zkouškou do dalšího
roku.

RT  - Úprava procedur pro kopírování QRAMu383280
Při zavedení virtuálních sloupců se ještě musí upravit procedury, které kopírují (mimo jiné) QRAM.

RT  - Úprava triggeru TR_QRHO_C383280
Při zavedení virtuálních sloupců se ještě musí upravit trigger, který kopíruje QRAM do novějších
roků varianty.

RT  - Samozápis383412
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Přerušení studenti - U přerušených studentů se v rámci samozápisu musí vyplnit datum nástupu po
přerušení datumem samozápisu.

RT  - Nastavení příznaku smi_mazat383598
Nastavení se řídí parametrem PREDZAPIS_DELETE_PREDM_INS_SR, doposud bylo vždy N.

RT  - Oprava kopírování programu předmětu383663
Ošetření vkládání již existující hodnoty.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_UKON (2.00) Nové známkování339440

RT  - G_EV_ABS (6.03) Výběr hodnocení přes nové známkování382552
Výběr hodnocení přes nové známkování.

RT  - Z_VD_TEX (16.00) Oprava na nové známkování382616

RT  - ES0080 (2.57) Oprava aktualizace specializace a plánu382855

Pokud se udělal dotaz nad st. programy, nedělal se refresh specializací a plánů.

RT  - ES0080 (2.58) Převod kombinací383184
Oprava převodu kombinací.

RT  - PJ0080 (2.27) Přepnutí do e-přihlášky nově382392

RT  - RA0020 (2.17) Oprava vkládání omezení pro program a specializaci, platnost382784
kroužku
Oprava vkládání omezení pro program a specializaci, platnost kroužku, možnost vložit omezení pro
fakultu.

RT  - AN0030 (5.26) Výběr pouze platných typů hodnocení pro daný rok383816

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ES0120 (4.15) Vybírají se jen platné kroužky379224
Vybírají se jen platné kroužky.

BOREC NA KONEC

Vojtíšek Vávře se narodil 25. 8. 2022 v 15:32 a má se k světu (;
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Jaroslav Vávře


