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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.

STUDENT SPLNIL PLÁN A NEMÁ ZADÁN DATUM SPLNĚNÍ

Ve formuláři ES0010 je již mnoho let funkcionalita, která podbarví položku "D. splnění" zeleně ve chvíli,
kdy student splní všechny povinnosti dané studijním plánem (bez státnic a obhajoby VŠKP) a pokud na ní
studijní referentka dvakrát klikne, tak se do položky vloží datum splnění studijních povinností. Nyní jsme
přidali spammer "Student splnil plán a nemá zadán datum splnění", který si může objednat role studijní
referentka nebo studijní proděkan a dostane seznam studentů, kteří splnili studijní plán a nemají dané
datum splnění vyplněno.

HODNOCENÍ SOUBORŮ V PRAXÍCH

Pro každou praxi lze definovat soubory, které mají studenti odevzdávat, včetně termínu, do kdy je mají
odevzdat. Studentem odevzdané soubory ale bylo možno ze strany studenta měnit (nahrávat znova i úplně
mazat) i po hodnocení / vyjádření vyučujícího. Nově lze toto chování ovlivnit a úpravy studenta po
hodnocení souboru zablokovat. Pokud je toto zapnuto, tak má vyučující při odeslání hodnocení možnost
soubor buď akceptovat, tím se zablokují následné úpravy studentem, nebo jej vrátit k přepracování, takový
soubor může student dále upravot a mazat. Nastavení je volitelné, zapíná se v přehledu odevzdávaných
souborů praxe a výchozí chování zůstává stejné jako dosud, tedy změny souborů se nijak neblokují.
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.10.2022 - 11.11.2022 (BUILD 221111)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Příjezdy388682
Úprava hlídání vyplnění prvního semestru mobility.

RT  - IS-STAG / Příjezdy a výjezdy376588
Na CFN doplněna případná informace o přesné fyzické době studia, pokud jsou zadány virtuální úseky
studia. Dále příjezdový ToR doplněn o informaci o virtuálních úsecích studia.

RT  - Prohlížení / Předměty / Popis předmětu388564
Doplnění vysvětlivky v případě zobrazování výsledků hodnocení výuky.

RT  - Moje výuka / Rozvrh a předměty / Předměty učitele384242
Vyučující smí nově upravovat záznam výskytu výuky jen do půlnoci dne konání daného výskytu výuky.

RT  - Monitoring serverů388510
Hlídání volného místa v adresáři, kam se ukládají odevzdané semestrální práce.

RT  - IS-STAG / Příjezdy367980
Doplněna možnost evidovat virtuální úseky příjezdu.

RT  - Tisk potvrzení o studiu384774
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Byl přidán parametr POTVRZENI_TISK_MISTA_NAR, který umožňuje nastavit tisk potvrzení i bez
vyplněného místa narození. Neplatí pro studenty, kteří bez vyplněného místa narození potvrzení tisknout
nemohou.

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů / Uchazeči369560
Případná hláška o již existujícím kolizním výjezdu ve stavu 'Ke kontrole'.

RT  - Webové služby - UTB spisovka344476
Implementace možnosti stažení seznamu písemností ze dvou spisovek zároveň (na UTB z nové ICZ plus
ze staré Alfresco).

RT  - Webové služby - Všechny spisovky standardu NSESS344476
Zvolnění naší striktnosti dle standardu - už dvě spisovky vracely občas špatné odpovědi (nevracely
kompletní odpověď v případě požadavku na více událostí), upravujeme naše rozhraní tak, aby tuto situaci
akceptovalo, i když to není dle standardu NSESS správně.

RT  - IS-STAG / Výjezdy387428
Do záložky s předměty doplněna možnost podpisu EWP LA a CHLA.

RT  - ECTS Smlouvy286009
Změněno zobrazení úrovně EQF. Pokud přijde nižší hodnota než 6, vypíše se tato hodnota místo
zobrazení odpovídajícího typu studia, protože pro tyto hodnoty nemáme definovaný typ studia.

RT  - Webové služby387795
Webové služby týkající se rozvrhu učitele vracejí nově i položku "poznámka" od konzultačních hodin
učitele.

RT  - Webové služby387536
API kvalifikaceniprace/getKvalifikacniPrace nově vrací informace o známce a pokusu obhajoby VŠKP i
rolím knihovna a knihovna správce.

RT  - IS/STAG / Správa praxí380478
Studentem odevzdané soubory bylo možno ze strany studenta měnit (nahrávat znova i úplně mazat) i po
hodnocení / vyjádření vyučujícího. Nově lze toto chování nastavit - úpravy studenta po hodnocení
souboru zablokovat. Nastavení je volitelné, zapíná se v přehledu odevzdávaných souborů praxe. Detailní
dokumentaci i náhledy obrazovek .naleznete v nápovědě

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.26) Sestava Anotace předmětů381145
Přechod na portálovou sestavu.

DATABÁZE

RT  - Nový parametr384774
Nový parametr POTVRZENI_TISK_MISTA_NAR určuje, zda SR může nebo nemůže tisknout potvrzení bez
vyplněného místa narození.

RT  - Nová tabulka367980
STUDENTI_PRIJEZDY_VIRTUALNI - Sledování časového období. kdy student mobilitu vykonává virtuálně.

RT  - Možnost kopírovat pouze garanta předmětu385210
Při zaškrtnutí volby "Žádné vyučující kromě garanta" se zkopíruje pouze garant předmětu.

RT  - Úprava MORZ_MORI_FK388607
Cizí klíč změněn na kaskádní rušení.

RT  - Nová položka tab. dokt_aktivity307806
Přidává se položka NAZEV.

RT  - Nová položka tab. pr_rizeni387898
Přidává se položka - ZASKRTAVATKO_DOU - Datum poslední změny položky ZASKRTAVATKO.

RT  - Nový parametr387746
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EPR_PREVOD_DATUM_DORUCENI - Jaké datum se bere jako datum doručení po převodu E-přihlášky v
PJ0025 - DATUM_PREVODU nebo VZNIK_EPRIHLASKY.

PORTÁL - CHYBY

RT 388435
Oprava zobrazení jednorázových předmětů na Diploma Supplementu.

RT  - ECTS Smlouvy286009
Opraveno zobrazení pracovišť přijatých přes EWP.

RT  - ECTS Smlouvy/Příjezdy286009
Opraveno fungování tlačítka na manuální aktualizaci dat z EWP.

RT 384358
Oprava chyby v interním modulu číselníků, která se projevovala náhodnými výskyty kritické chyby
aplikace na náhodných místech (různé portálové stránky, webové služby, ...).

RT  - Webové služby388551
Oprava OpenAPI specifikace pro API elektronické přihlášky.

RT  - Webové služby385817
Úprava API statistik přijímaček, formalita, nicméně by mohla řešit problém na UJEP.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava generování záznamů pro VZP387891
Návrh na mínus dělat jen pokud jsou občanství i trvalé bydliště v ČR a alespoň jedno se změní.

RT  - Nastavení povolení místností388284
Pro některé typy časoprostorových akcí se neuvažoval interval dnů.

RT  - Oprava nastavení aktuálnosti339440
Při změně budoucího data na budoucí pro neaktuální rok se dávalo S místo aby zůstalo X.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Praxe380478
Smazání souboru po hodnocení - Povolit úpravy/smazání souboru i po hodnocení a nastavení příznaku
SCHVALEN.

RT  - Úprava funkce citací377987
Doplnění funkce o výpis citací časopisů, doména TYP_LITERATURY má novou přidanou hodnotu - C -
Časopis.

RT  - Úprava triggeru pro EWP388618
Úprava triggeru pro ukládání párovaných předmětů instituce při stažení LA přes  EWP.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT , ,  - ES0010 (13.73) Upozornění na nesoulad data ukončení studia a387838 386601 387851
data vystavení diplomu
Upozornění na různé datum ukončení studia a datum vystavení diplomu.

RT  - QO0010 (4.20) Aktualizace záložky Osobní údaje388387
Aktualizace záložky Osobní údaje.

RT  - QO0010 (4.21) Chybějící vazba mezi bloky388387
Chybějící vazba mezi bloky.
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RT  - PJ0025 (4.16) Volání pro všechny roky388125
Parametr rok je třeba formálně předat prázdný.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PM0080 (1.70) Kopírování učitelů385210
Při zaškrtnutí volby Žádné vyučující kromě garanta se zkopíruje pouze garant předmětu.

RT  - PJ0080 (2.28) Zobrazení výsledků pro UPOL387650
Zobrazení výsledků pro UPOL.

RT  - ES0010 (13.74) Tisk potvrzení se spustí jen při vyplněném místu narození nebo384774
nastaveném parametru POTVRZENI_TISK_MISTA_NAR
Tisk potvrzení se spustí jen při vyplněném místu narození nebo nastaveném parametru
POTVRZENI_TISK_MISTA_NAR.

BOREC NA KONEC

Chtěli jsme létající auta, ale dostali jsme 140 znaků.

Peter Thiel

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=388125
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=385210
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=387650
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=384774

