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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.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO NA MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SMLOUVY

V rámci EWP jsme vytvořili instruktážní video věnované Meziinstitucionálním smlouvám (IIA). Toto video
najdete na stránce . Prosím, šiřte tuto informaci mezi ty, kteří ECTS smlouvy v IS/STAGZákazníci / EWP
zabezpečují (univerzitní a fakultní koordinátory, atd.). Necháme je nyní nějakou dobu video studovat a
také testovat zadávání a přenos IIA přes EWP a potom vypíšeme termíny videokonferencí určených pro
dotazy a případné řešení problémů. Tyto termíny spolu s webovou adresou videokonference budou
uvedeny na zmíněné webové stránce pod instruktážním videem.

MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SMLOUVY PŘES EWP

Po úspěšném otestování IIA API s dalšími systémy jsme zažádali o povolení zprovoznění tohoto API
v produkční síti EWP. Povolení nám bylo uděleno, a proto nyní umožňujeme správu meziinstitucionálních
smluv přes síť EWP zapnout i v produkčním prostředí. Jelikož se po jeho zapnutí pro správu v síti EWP
převedou i rozpracované smlouvy, které jsou pro program Erasmus+, neproběhne zapnutí automaticky, ale
provedou ho administrátoři, až bude vše na Vaší straně připravené.

Více informací naleznete na stránce  v části Aktuální informace.Zákazníci / EWP

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.11.2022 - 23.11.2022 (BUILD 221123)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Reporty / Absolventi389514
Doplnění a úprava parametrů u sestav Seznam absolventů, Evidence absolventů.

RT  - Reporty / Počty studentů389612
Doplnění parametrů Bez studentů s občanstvím, Státní příslušnost a Stát trvalého bydliště.

RT  - IS-STAG / Smlouvy362120
Doplněno potvrzování/odesílání úprav ve smlouvě oproti EWP síti.

RT  - Administrace / Externí systémy286009
Přidána možnost spustit aktualizaci konfigurace EWP připojení po přenastavení parametru připojení
(alternativa k noční aktualizaci).
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DATABÁZE

RT  - Nová položka v tab. studenti_zadosti_predmety389010
Vkládá se - DATUM_PREDANI_K_VYJADRENI - Datum předání žádosti o uznání předmětu k vyjádření
garantovi, tj. vstup do stavu 605.

RT  - Změna v synchronizaci učitelů388428
K předmětům se synchronizuje pouze seznam vyučujících na platných rozvrhových akcích (platnost=A).
Při nastavení akce na platnou se tedy všichni vyučující automaticky doplňují k předmětu, při nastavení na
neplatnou (vše kromě A) se naopak všichni vyučující dané akce odebírají, pokud nejsou uvedeni na jiné
platné akci stejného typu. Při kopírování akcí do nového akad. roku se tudíž vyučující k předmětu
automaticky nedoplňují, protože zkopírované akce mají platnost P.

DATAWAREHOUSE

Rozšíření pohledu vmis_znamky
Do pohledu VMIS_ZNAMKY byly přidány jedinečné předměty (z mobilit, z cizích škol) a s tím související
položky STVYIDNO jako cizí klíč odkazující na mobilitu, MOBILITA (A/N), MOBILITA_VIRTUALNI (A/N),
CIZI_SKOLA (A/N), PREDMET_KONTROLNI (většinou přiřazeny předmětům z mobilit pro účely splnění
bloků předmětů), aby bylo možné provádět analýzy uznávaných předmětů či vizualizace srovnatelné
s vizualizací studentova studia (S081 ve STAGu).

PORTÁL - CHYBY

RT  - Moje výuka / Rozvrh a předměty / Předměty učitele / Výskyt výuky389547
Oprava v zobrazování nahrazujícího učitele.

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta389010
Oprava v zasílání pravidelné notifikace garantům uznávaného předmětu.

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

RT  - IS-STAG / Příjezdy a výjezdy389248
Oprava na LA a CHLA, netiskly se předměty pro EWP mobility v tabulce A.

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta389048
U filtru na žádosti studenta nefungovala angličtina.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Aktualizace rodného čísla389582
Při změně rodného čísla se rodné číslo aktualizuje u nezpracovaných záznamů pro VZP.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Předdefinovaný dotaz na nezkopírované rozvrh. akce389422
Možnost vybrat v RA0010 nezkopírované akce.
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WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - OP0010 (4.04) Tlačítko Kopírovat koordinátory388345
Tlačítko Kopírovat koordinátory na záložce ECTS nakopíruje údaje o koordinátorech od aktuální
specializace na všechny specializace fakulty.

BOREC NA KONEC

Obsah je král, ale marketing je královna a řídí domácnost.

Gary Vaynerchuk
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