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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.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S EWP

Na základě Vašich dotazů jsme pro Vás připravili návod, jak postupovat v různých situacích, které mohou
nastat při používání sítě EWP. Návod je dostupný v  a zatím obsahuje hlavně informacenápovědě k EWP
o LA. Dále ho plánujeme aktualizovat a rozšiřovat podle toho, jak se bude síť EWP stále více používat.

Návod obsahuje například řešení problémů:

Partner hlásí, že vás v síti nevidí / Nevidíte data od partnera

Výjezdová LA není označena, že bude spravována přes síť EWP, i když by měla být

Příjezdová LA duplikuje příjezd

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.10.2022 - 28.10.2022 (BUILD 221028)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Příjezdy387256
Možnost práce s příjezdovým formulářem pro koordinátora instituce a administrátora i při nevyplněných
povinných položkách dom. programu a ročníku studenta.

RT  - IS-STAG / Výjezdy a Příjezdy383645
Do ECTS sestav zapracován příznak Virtuální mobilita i s ohledem na výskyt virtuálních úseků.

RT  - Diplom355929
Parametr Volba jazyka uživatelem.

RT  - Diplom UHK381145
Přepojení anglického diplomu na novou verzi.

RT  - Studentská karta381147
Doplnění výběru uchazečů.

RT  - Osvědčení o absolvování CŽV351238
Portálová verze.

RT  - Potvrzení o státní závěrečné zkoušce381143
Portálová verze.

RT  - ECTS Příjezdy386633
Domácí předměty uznané na výjezdové instituci mohou být nově uloženy v kódování UTF-8. Nově bude
možné uložit i znaky, které nejsou v základní latince.
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RT  - Webové služby - EWP LA386633
Příjezdové domácí předměty uznané na výjezdové instituci se nově ukládají v kódování UTF-8. Nově bude
možné uložit i znaky, které nejsou v základní latince.

RT  - IS-STAG / Příjezdy387664
Oprava v EWP párování předmětů.

RT  - IS-STAG / Reporty386776
Přidání parametru "jazyk studijního programu" v reportu e-přihláška.

RT  - IS-STAG / Reporty387053
Do aplikace, kde si student může generovat klasické i elektronické potvrzení o studiu doplněny
vysvětlující texty a nápovědy.

RT  - V aplikaci "nahlížení do spisu" zrušeno ukládání dat do vyrovnávací paměti (aby387053
se nemuselo načítat při každém přístupu na stránku ze spisovky)
Aktuálnost dat je zde podstatnější, tj. při každém přístupu na stránku se data čtou znovu.

RT  - Webové služby374590
Podpora pro přenos souborů z modulu souborů IS/STAG (tabulka SOU_SOUBORY) do spisové služby
(jako přílohy k nějaké písemnosti).

RT  - Webové služby - Hotova první implementace výše zmíněného374590
V případě, že si ve formuláři "Typy žádostí SY0270" zapnete u některého z typů dole možnost "Přiložit do
spisovky žádost jako soubor", tak se kromě již fungujícího (tedy že se při vytvoření žádosti do spisové
služby vloží písemnost tohoto typu, který máte nastaven v políčku "typ dokumentu žádosti", ale rovnou
se vloží i PDF podoba oné žádosti), ale nově se poté, co dojde k finálnímu rozhodnutí do spisové služby
přiloží (jako přílohy k oné úvodní písemnosti) i všechny soubory, které byly studentem k žádosti přiloženy
jako přílohy.

RT  - Webové služby - Změna evidence adres363778
Doplňování položek "admiIdno" do různých WS, které obsahují adresy v ČR (studenta, uchazeče, plátce,
...). API IS/STAG se zatím nemění, nicméně prosíme, adaptujte své aplikace dle popisu zde co nejdříve: 

.https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/adresa/adresni_misto.html

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.22) Seznam absolventů, Evidence absolventů a Seznam VŠKP339440
předávaných knihovně přepnuty
Nové verze.

RT  - STAG2 (16.23) Sestava Anotace předmětů381145
Přepnutí na portálovou verzi sestavy.

DATABÁZE

RT  - Nový parametr385350
Přidává se: AKTIVITY_PRO_TYPY_STUDIA - Pro které typy studia jsou aktivity použitelné.

RT  - Nové pohledy 385350
Vkládá se 1. verze pohledů: VDOKT_AKTIVITY_IUD a VDOKT_AKTIVITY_S.

RT  - Doména TYP_OBORU387409
Doména se doplňuje v položce pom_hodnota3.

RT  - Nový parametr371019
ZUS_ELEKTRONICKY_ZAPIS_SZZ - Zda umožnit v aplikaci zapisovatel státnic výstup elektronického
zápisu o SZZ.

RT  - ECTS Příjezdy znaková sada u domácích předmětů386633
Bylo změněno kódování názvu a zkratky u předmětů, které si příjezdový student nechá uznat na domácí
instituci. Nově bude možné uložit i znaky, které nejsou v základní latince a tudíž se do databáze ukládaly
jako otazníky.
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PORTÁL - CHYBY

RT  - ECTS Smlouvy286009
Opraveno zobrazení dat přijatých přes síť EWP.

RT  - E-learningové systémy387154
Opraveno zobrazení seznamu předmětů, pokud jich je více než 1000.

RT  - Učitelé předmětu386703
Opraveno chování aplikace, aby odpovídalo popisu parametru SPRAVA_PREDMETU.

RT  - Moje výuka / Hromadný e-mail385743
Nefungující grafický editor zprávy k odeslání kvůli chybějící RU lokalizaci. Opraveno, soubor s lokalizací
doplněn.

RT  - Webové služby - EWP LA387338
Opraveno ukládání dat příjezdové LA, pokud se škola v číselníku nachází vícekrát.

RT  - Webové služby - EWP Factsheet387374
Přidání chybějící kontroly na validitu vygenerovaného factsheet v části s dalšími informacemi.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - IS-STAG / Studentské žádosti387232
Aplikace zpřístupněna i roli Rektor.

RT  - Evaluace / Administrace386225
Drobné úpravy ohledně reportů.

RT  - Vyhledávání vysokých škol286009
Přidáno zobrazení SCHAC kódu (Higher Education Institution ID) do informací o vyhledané instituci.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Změna specializace386724
Při změně specializace se smaže případný modul.

RT  - Oprava společně vyučovaných akcí386759
Pokud se změní rozvrhové akce ve skupině společně vyučovaných akcí odmazáním časoprostorových
údajů na aposteriorní, nemohou být společně vyučované.

RT  - Oprava kontroly vložení předpisu k přij. oboru387438
Oprava kontroly, aby šel k přijímacímu oboru přiřadit jen jeden předpis druhu Poplatek za přijímací řízení.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Praxe386605
Prodloužení hodnocení - prodloužení slovního hodnocení metodika aprobace na 4000 znaků.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT ,  - ES0010 (13.70) Oprava kopírování uznaných předmětů ze žádosti385661 386057
Oprava kopírování uznaných předmětů ze žádosti.
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RT  - ST_KNIH6 (7.12) Oprava výpisu chyby při chybějících grantech370381
Oprava výpisu chyby při chybějících grantech.

RT  - AN0030 (5.27) Oprava kopírování z podkladu, vkládání datumů386881
Doplnění typu hodnocení při kopírování z podkladu zadání. Oprava vkládání datumu zadání a předp.
ukončení pomocí F9.

RT  - PZ0010 (3.54) Oprava nastavení tlačítka Dokl. řada387302
Oprava nastavení tlačítka Dokl. řada.

RT  - STAG2 (16.24) Vrácena předchozí verze387575
Verze 16.22.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - AN0050 (2.73) Nový rok od října386700
Nový rok od října.

RT  - G_STIP3 (1.24) Doplnění parametrů sestavy377885
Doplněny parametry obor a označení.

RT  - ES0010 (13.71) Doplnění hlášky při rušení studia se zadanou VŠKP, hlášení o356049
rušení studia správně
Oprava hlášek.

RT  - PM0010 (3.02) Přesun mezi záložkami386533
Přesun mezi záložkami.

RT  - ES0010 (13.72) Doplnění bodů pro uznávané předměty ze žádosti374590
Doplnění bodů pro uznávané předměty ze žádosti.

Člověk, který nechápe, co je jeho zájmem, a po celý život si tak vědomě škodí, nakonec vypadá záhadně.
A národ, jemuž se i po vypuštění Sputniku a vynálezu jaderné zbraně, dostává archaického vzdělání, je
nebezpečný a krutý.

Viktor Vladimírovič Jerofejev: Encyklopedie ruské duše
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