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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.

ZMĚNA ZPŮSOBU EVIDENCE ADRES V IS/STAG

V ČR existuje veřejně dostupný seznam všech jednotlivých adres v naší zemi. Tento seznam je k dispozici
na webu , kde lze dohledat a stáhnout si kompletníČeského úřadu zeměměřického a katastrálního
číselník všech adresních míst. Protože IS/STAG předává informace do dalších státních systémů a ty začínají
(či brzy začnou) požadovat adresy v podobě odkazu na konkrétní adresní místo ze státního číselníku,
začínáme IS/STAG upravovat.

Dosud byla v IS/STAG adresa evidována ve formě několika samostatných položek – okres, obec, část obce,
PSČ (tyto položky byly kontrolovány vůči státním číselníkům) a dále pak položky ulice a „ulice číslo“ – tyto
dvě položky nebyly nijak kontrolovány (dosud nebylo jak), jsou čistě textové.

V IS/STAG existuje celkem 17 míst, na kterých evidujeme adresu v ČR. Postupně budeme tato místa
upravovat tak, aby se nově vybíralo z číselníku adresních míst. Uložená adresa bude tedy nově pouze
jediné číslo – státem přidělené číslo adresního místa („Kód ADM“).

Pro běžné uživatele IS/STAG se změní pouze způsob zadávání adres – nově se bude využívat inteligentní
dohledávač, kdy stačí napsat několik prvních písmen z názvu města, ulice a podobně a systém odpovídající
adresy nabídne (viz obrázek):

Nyní je způsob evidence adresního místa vyměněn pouze na dvou místech – u evidence adresy plátce
faktury za studium u studenta a uchazeče (tato funkce se používá pouze minimálně a pouze na dvou
školách). Další místa však budou brzy přibývat.

Upozornění pro vývojáře externích aplikací (např. elektronických přihlášek): Prosíme, sledujte
informace na níže uvedeném odkazu a adaptujte své aplikace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte standardním způsobem.

Detailní informace jsou zveřejněny a budou aktualizovány .zde na webu IS/STAG

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2022-10-14.pdf
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej
https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/adresa/adresni_misto.html


ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 27.09.2022 - 12.10.2022 (BUILD 221012)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Příjezdy386397
Zvětšena hranice délky zkratky a názvu cizího předmětu.

RT  - Moje výuka / Hromadný e-mail381703
Doplněna podpora celouniverzitní role "Prorektor", doplněn filtr studentů o zdravotní specifika - jestli má
nějaká zadaná nebo ne (aniž by bylo blíže určeno, jakého charakteru to specifikum je).

RT  - Anotace předmětů381145
Převedení sestavy do portálové verze.

RT  - První prototypová, nicméně již produkční implementace změny evidence adresy363778
V první fázi implementace adresního místa u uchazeče u "plátce za uchazeče" a u studenta u "plátce za
studenta" - používá se pouze na dvou školách (s FISem, dle parametru PLATBY_PLATCE_POVOLENO).

RT  - Webové služby - EWP378380
Přidány služby pro povinné poskytování statistik správy LA přes síť EWP.

RT  - Moje výuka / Automatické zprávy378601
Doplnění chybějících rolí při definici objednávky administrátorem pro jiné uživatele.

RT  - Kvalita výuky / Zveřejněné výsledky anket386372
Doplněno tooltipové zobrazení názvu předmětu.

Globální-
Přidány nově přeložené položky do angličtiny.

Globální- - Webové služby
Upravena ukázková klientská aplikace pro zobrazení statistik přijímacího řízení, přesunuta na jiný,
provozní server. Změněn odkaz v menu aplikace WS.

RT 383523
Upraven popisný text zobrazený uživatelům v případě, že nemají práva zobrazit si nějaký seznam
studentů (kvůli GDPR nastavení), rozšířeno a vyjasněno sdělení.

RT 385963
Úprava modulu reportů, aby nezaplnil místo na disku.

RT 385819
Vylepšení ve výpisu logů komunikace s externími systémy, přidán odkaz na stažení i do okénka
sdetailem.

RT  - Diplom TUL377186
Úprava rozložení a textů.

RT  - IS-STAG / Příjezdy383529
Úpravy v součtech kreditů u předmětů v EWP příjezdech.

RT  - IS-STAG / Příjezdy385471
Export vyhledaných příjezdů do xls doplněn o další sloupce.

RT  - Moje studium / Výsledky studia384816
Vlastní zápis studentem do ročníku - přejmenováno z Registrace do ročníku na Zápis do ročníku.

RT  - IS/STAG / Výjezdy384710
Drobná úprava filtru na Aktuálnost výjezdu.

RT  - Webové služby - Přenos závazků do iFIS, především UPCE384416
Podpora nové formy úhrady "Z" (Zápočtem), do FISu se přenáší jako "M1 / Jiná platba".
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WINDOWS KLIENT

RT  - ES0010 (13.67) Tlačítko pro tisk CFN u výjezdu, komunikační jazyk, oprava počtu378600
uzn. předmětů
Tlačítko pro tisk CFN u výjezdu, přidán komunikační jazyk. Oprava počtu uznaných předmětů pro
kopírování ze žádosti.

RT  - ES0010 (13.69) Kopírování výjezdových předmětů384508
Doplněno kopírování výjezdových předmětů.

DATABÁZE

RT  - HK0020378599
Nový výstup - Přidán nový výstup Poplatky uchazečů.

RT  - Přidání položek ADMIIDNO381630
Doplňují se tabulky: osoby, pr_uchazeci, pr_uchazeci_www, studenti, pr_rizeni, pr_rizeni_www,
studenti_prijezdy_osoby, nostrifikace, px_misto, px_misto_navrh a px_praxe_ucastnici.

RT  - Úprava velikosti položky378601
Na velikost v2(1000) se upravuje položka spam_cis_parametru.seznam_hodnot.

RT  - Kopírování výjezdů384508
Doplnění kopírovaných údajů u odloženého výjezdu a kopírování výjezdových předmětů.

RT  - Doplněni UK tab. mo_smlouvy_pracoviste386599
UK se rozšiřuje o položku CIZI_PRAC_ID.

PORTÁL - CHYBY

RT  - ECTS Smlouvy286009
Opraveno zobrazení pracovišť pro párování k podmínkám smlouvy.

RT  - IS/STAG / Grafické přehledy386332
Opravena chyba v části "Spravovat výstupy" - v případě výstupu určeného pro jiné role byla zobrazena
chyba.

RT  - IS/STAG / Výjezdy386387
Oprava v LA.

RT  - IS/STAG / Žádosti studenta386218
Oprava v zpracování prokliku z notifikace pro zobrazení žádosti.

RT  - IS/STAG /Správa praxí385926
Problém při přidávání termínů v rámci organizace, chyba v kontrole data od a do. Opraveno.

RT  - IS/STAG / Žádosti studenta385648
Oprava tiskové sestavy s žádostí pro již nestudujícího studenta.

RT  - IS/STAG / Výjezdy385959
Oprava v tiskové sestavě LA.

RT  - Prohlížení / Předměty / RA385558
Oprava v doch. listu pro grupu rozvrh. akcí.

RT  - Webové služby - EWP386124
Opraveno vyhledávání a ukládání osoby u příjezdu.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - HK385432
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Oprava výběru - Ve výstupu  chyběli studenti bez vyplněného zdroje financování.Studenti na výjezdu

RT  - Nastavení AKTUALNOST385547
Nastavení na X při ukončení v budoucnu zapsaném do minulého akad. roku.

RT  - Nastavení stavu pro osobu385597
Při převodu z přijímaček se v případě nevyplněného stavu osoby nastaví stav 0 (nezjištěn) - matrika
vyžaduje vyplněné.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Předdefinovaný dotaz385899
Možnost vybrat studenty bez vyplněného místa narození.

RT  - Smazání anonym. položek386197
Při již existující osobě smazat při převodu anonymizační položky.

RT  - Úprava položek tab. studenti_prijezdy_pred_dom386397
Na velikost v2(255) se mění položky ZKRATKA_PREDM a NAZEV_AN.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - AN0100 (3.24) Nové známkování383293
Oprava přepínačů na nové známkování.

RT  - ES0010 (13.68) Kopírování výjezdových předmětů386601
Při kopírování předmětů se v případě studijního výjezdu do firmy nenakopíroval k předmětu výjezd.

BOREC NA KONEC

Ralph zatelefonoval druhý den ráno, když Gold připravoval snídani, a sdělil mu, že ho prezident chce vidět,
aby mu osobně poblahopřál. „Pokoušel se ti volat do hotelu, ale v ústředně mu řekli, že nebereš telefony."
„Bydlím u Andrey," řekl Gold. „Přihlásil jsem se do hotelu, abych byl lépe chráněn." Od Ralpha se ozval
dlouhý obdivný hvizd. „Ty jsi mazaný, Bruci. To je přesně ta pojistka, kterou bychom měli všichni
používat pro ochranu životně důležitých tajemství. Buď v Bílém domě v jedenáct. Použij vchodu pro
služebnictvo."
Gold se řídil instrukcemi a byl doveden nahoru přes spižírnu do soukromé čekárny právě ve chvíli, kdy se
Ralph po špičkách vynořil ze soukromé pracovny a vyvedl ho zase ven. Schůzka byla zrušena. Prezident
spal.
„Trochu si schrupnul," zašeptal Ralph. 
„V jedenáct ráno?" vykřikl Gold.
„Prezident," vysvětloval Ralph, „vstává velice časně. Je vzhůru každé ráno v pět, vezme si dva prášky pro
spaní a trankvilizér a vrátí se zase zpátky do postele na tak dlouho, jak dokáže spát."
„Kdy pracuje?" zeptal se Gold.
„Co tím myslíš?“ řekl Ralph. „Kdy pracuje?"
Ralphovou nejsilnější emocí byl zmatek. „Pořád ještě nechápu."
„Kdy dělá to, co má dělat? Jako prezident?"
„Čtyřiadvacet hodin denně," řekl Ralph. „Ten chudák nejspíš pracuje právě v téhle chvíli, dokonce i když
chrupe. Byl jsi povýšen, víš? To ti chtěl říct."
„Na co?" vykřikl překvapeně Gold.
„Ještě jsme se nerozhodli, ale je to velký skok."
„Z čeho?"
„Na to jsme přece nikdy nepřišli. Teď si můžeš vybrat podle svého, ledaže bys nemohl. To je oficiální, i
když se to musí odsouhlasit a musí to zůstat tajné, dokud to neoznámíme, pro případ, že bychom se
rozhodli to neoznámit. Teď už jsi daleko výš než mluvčí a zdroj."
„Budu vydělávat víc peněz?" chtěl vědět Gold.
„Tolik, kolik ti projde," řekl Ralph, i když konkurence je pořád silná.

Gold za všechny peníze, Joseph Heller. Přeložil Michael ŽANTOVSKÝ, 1983.
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