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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 I PRO APPLE IOS

V minulém newsletteru slíbená verze mobilní aplikace IS/STAG pro Apple iOS je nově k dispozici v online
obchodě , za stejných podmínek jako verze pro Android, tedy bezplatně.Apple App Store
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.09.2022 - 26.09.2022 (BUILD 220926)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Výjezdy378600
Dokument CFN zaveden i pro výjezd.

RT  - Semestrální práce338710
Hromadné stažení odevzdaných prací v ZIP archivu nově obsahuje CSV soubor s tabulkou s detailními
informacemi o souborech a taktéž u jednotlivých pokusů o odevzdání jsou k dispozici i hodnocení udělená
učitelem - jak textová informace tak případný přiložený soubor.

RT  - Diplom UHK382967
Úprava rozložení textů v angličtině.

RT , , 384630 377186 376580
TUL nová vizuální identita v několika reportech.

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta383989
Doplněn rychlejší náhled na vyjádření garanta k uznání předmětu.

RT  - IS/STAG / Správa praxí384132
Dokumenty k praxi mohl vkládat jen vlastník (autor) praxe. Zpřístupněno všem správcům konkrétní
praxe.

RT  - Témata kvalifikačních prací355798
Přidána možnost zasílání oznámení studijním referentkám a sekretářkám katedry o založení nového
studentského nebo doplňovaného typu tématu bez ohledu na stav schvalování. Posílání tohoto oznámení
lze zapnout na parametr VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI.

RT  - Webové služby384425
Upraven přenos dat z RUIAN tak, že po aktualizaci číselníků dojde k volání DB procedury
PR_OPRAVA_ADRES, která koriguje případné nesrovnalosti například když dojde k přesunu obcí do jiných
okresů a podobně.

RT  - Portálová šablona381123
Do zápatí přidána upoutávka s odkazem na mobilní aplikaci IS/STAG.

RT  - Datové výstupy Uchazeči se zdravotními specifiky a Studenti se zdravotními371566
specifiky
Doplnění a úprava položek.

DATABÁZE

RT  - Nový pohled nad tab. znamky380240
Vkládá se - VZNAMKY_POCTY.

RT  - Kontrola vyloučených předmětů383996
Brát v úvahu i předměty, které mají stav_absolvování=Z.

RT  - Úprava domény u většiny škol375612
Sjednocení domény MO_SMLOUVY_TYPY_INFORMACI.

RT  - Úprava domény375612
Sjednocení domény MO_SMLOUVY_TYPY_INFORMACI.

RT  - Úprava domény375612
Sjednocení domény MO_SMLOUVY_TYPY_INFORMACI.
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RT  - Úprava domény na UHK375612
Sjednocení domény MO_SMLOUVY_TYPY_INFORMACI.

RT  - Oprava kopírování programu předmětu383663
Oprava kopírování programu předmětu - ošetření kopírování existujících hodnot.

RT  - Úprava domény na OSU375612
Sjednocení domény MO_SMLOUVY_TYPY_INFORMACI.

RT  - Oznámení pro ECTS Výjezdy350204
Přidáno oznámení o stavu podepsání LA pro studenty a fakultní koordinátory, pokud je LA spravovaná
přes síť EWP.

RT  - Úprava položky cis_okresu.okres384357
Položka se zvětšuje na velikost v2(100).

RT  - Úprava položky cis_okresu.okres384357
Položka se zvětšuje na velikost v2(100).

RT  - Slučování identity384599
Vylepšený proces - Analýza existence chybného a správného r. č. ve všech modulech a odpovídající
následné kroky. Ponechání lepšího záznamu, pokud existuje v osobách chybné i správné r. č.

RT  - Nový parametr VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI355798
Přidán nový parametr VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI, který ovlivňuje zasílání oznámení o založení
tématu.

RT  - Slučování identity384599
Vylepšený proces - Analýza existence chybného a správného r. č. ve všech modulech a odpovídající
následné kroky. Ponechání lepšího záznamu, pokud existuje v osobách chybné i správné r. č.

RT  - HK354563
Nové položky - Položky CYKLUS, CASTKA_30DNI, CASTKA_30DNI_MENA pro výstup Studenti na výjezdu.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Moje studium / Žádosti studenta385331
Oprava při přepínání mezi studii.

RT  - Učitelé předmětu385206
Opraveno hromadné ukládání schvalovatele žádostí předmětů.

RT  - Potvrzení o studiu ve formátu RTF385013
Nefungovalo generování dokumentů z modulu nových reportů ve formátu RTF.

RT  - Moje studium / Moje údaje384220  
Opraveny popisky položek formuláře.

RT  - Moje studium / Studijní materiály384065
Oprava úprav souborů v aplikaci Materiály studenta.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  383859 - Aktualizována SW komponenta pro full-textové vyhledávání.

RT  - ECTS Výjezdy350204
Opraveno zobrazení hlášky aktuálního stavu podepsání další CHLA v případě, že se čeká na podpis
fakultního koordinátora.
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DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava změny stud. programu383900
Chybná kontrola, pokud bylo nově vygenerované os. číslo v ES0170 přepsáno na původní. Vedlo
k přiřazení chybné specializace ke stud. programu.

RT  - Oprava odesílání oznámení384615
Opraveno odesílání oznámení o správě LA přes EWP v případě, kdy má uživatel více rolí koordinátor
pracoviště.

RT  - Oprava kopírování nesplněného předmětu384694
Při kopírování nesplněného předmětu do nového roku se nenastavovala hodnotící stupnice dle údajů
u předmětu pro nový rok.

RT  - Oprava vkládání uznaných předmětů384696
Opravena chyba umožňující vložit uznaný předmět jako započítávaný do ročního průměru i bez
hodnocení.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava view384394
Nevybírat etapu v případě kombinace studií.

RT  - Dynamické hlášky anglicky365944
Hlášky pro časové omezení předzápisu anglicky.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - ES0170 (2.20) Znemožnění smazání položek nutných pro změnu st. programu383900

RT  - ES0010 (13.65) Délka okresu384529

RT  - RA0010 (4.41) Oprava ošetření chybových hlášení384547
Přidán on-error na úrovni formuláře.

RT  - ES0010 (13.64) Délka okresu384537

RT  - PJ0021 (3.48) Délka okresu384556
Zobrazení uchazečů - Délka okresu - zobrazení uchazečů.

RT  - PJ0022 (1.35) Délka okresu384556
Zobrazení uchazečů - Délka okresu - zobrazení uchazečů.

RT  - PJ0020 (2.94) Délka okresu384554
Zobrazení uchazečů - Délka okresu - zobrazení uchazečů.

RT  - Z_SK_TEX (10.26) Doplnění funkce fn_replace_tex pro makra pokres a tokres384636
Důsledek úpravy státního číselníku.

RT  - ES0010 (13.66) Oprava nefungujícího ručního vkládání nové osoby339440
Oprava nefungujícího ručního vkládání nové osoby.

RT  - ES0190 (4.14) Oprava na nové známkování384867
Oprava na nové známkování.

RT  - G_CHYBY (1.08) Nové známkování384900
Nové známkování.
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WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ES0010 (13.63) Drobné úpravy při kopírování odloženého výjezdu380125
Drobné úpravy při kopírování odloženého výjezdu.

BOREC NA KONEC

Larch využil té chvilky, kdy babička i manžel měli jiné starosti, přes břišní stěnu rodičky pevně uchopil
vrchol dělohy a silně ho stiskl. Zena vykřikla a popadla ho za ruce, babička nechala děcko v nádobí, objala
Larche kolem pasu a kousla ho mezi lopatky. Manžel jednou rukou vylovil dítě z dřezu, avšak druhou rukou
se rozpřáhl kleštěmi nad Larchem. V tom okamžiku Larch celý šťastný pocítil, že se placenta uvolňuje.
Když jim ji nevzrušeně předvedl, babička i manžel očividně užasli mnohem víc než při narození dítěte.
Nakonec dítě umyl sám, podal matce ergotamin, mlčky pokývl hlavou na pozdrav a odešel. Když vyšel
z bytu, překvapilo ho, že téměř současně s tím, jak za ním zapadly dveře, uvnitř vypukl hlučný zmatek:
babička, pacientka obložená ledem, manžel - všichni hulákali něco litevsky a také novorozenec se hlasitě
přidal ke své první rodinné hádce. Vypadalo to, jako by porod a celé vystoupení doktora Larche jen
nakratičko přerušily život naplněný nesrozumitelnou vřavou.

John Irving, Pravidla moštárny
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