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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.
Newsletter je k dispozici online na adrese 

, případně jako .https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2023-01-30 PDF

ČAS A MÍSTO JARNÍHO SEMINÁŘE IS/STAG UŽ JE ZNÁMÉ

Těšíme se na vás v hotelu Mesit v Horní Bečvě, v termínu (středa – pátek).3. – 5. května 

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT   - IS-STAG / Smlouvy391692
Zavedena možnost případného automatického dogenerování záznamů informací u smlouvy na základě
vzorové smlouvy.

RT   - IS-STAG / Smlouvy393720
Úprava položky typu studia v podmínce u smlouvy.

RT   - IS-STAG / Výjezdy381556
Možnost smazat cizí předmět i s navázanými domácími předměty u EWP výjezdu.

RT   - IS-STAG / Smlouvy390907
Úprava popisků - Podepsáno -> Schváleno.

RT   - Moje studium / Žádosti studenta388226
Zapracována možnost povinné přílohy jen v případě uznávání předmětu z cizí školy.
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RT  ,   - Rozvrhy389447 385291
Nové oznámení při změnách v rozvrhu. Popis viz 

.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

RT   - Nové možnosti v modulu reportů393990
Zadávání uživatelských nastavení. Umožnění parametrizace a použití vzorců i u políček typu "select-box".
Popis je k dispozici zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/nove_reporty/nove_reporty_administ

.race_uziv_nastaveni.html

RT   - Webové služby393112
Provizorní upgrade konektoru na spisovku ICZ na ZČU.

WINDOWS KLIENT

RT   - G_STIP2 (13.17), Z_KB_CM (1.01), Z_BANKA (2.10) - Úprava parametrů390575
Upgrade na 12c.

DATABÁZE

RT   - Nové položky pro napojení na státní registry 2391534
Přidávají se 4 položky do tabulky pr_uchazeci a 8 položek do tabulky pr_uchazeci_www.

RT   - Doplnění parametru393793
Upravuje se parametr PDF_A_VERZE.

RT   - Nové parametry376705
Přidávají se parametry: KONEC_ZKOUSENI_STATNICE - Hranice roku platnosti státnic. předm. pro které
se vypisuji termíny DEADLINE_ZNAMKY_STATNICE - Časové omezení pro zadávání známek u stát.
předmětů.

RT  ,   - Nové položky pro napojení na státní registry 3391534 393806
Přidávají se 4 položky do tabulky studenti_prijezdy_osoby, 1 položka do tabulky abs_osoby a 3 položky
do tabulky ucitele.

RT   - Rušení záznamů osob370176
Při zrušení posledního studia se záznam o osobě odmaže až po 30 dnech.

RT   - Nové položky pro napojení na státní registry 4391534
Přidává se tabulka logovani_komunikace_registry (8 položek).

RT   - Nová doména394195
Přidává se - VSKP_UZNANO - Stav splnění kvalifikační práce.

RT   - Úprava parametru ubytstip_doba_studia394302
Upravuje se seznam hodnot parametru.

RT   - Změna povinnosti položky393720
Položka mo_smlouvy_obsah.typ_studia se mění na nepovinnou a přidává se check constraint moso_ch3.

PORTÁL - CHYBY

RT   - IS-STAG / Smlouvy394574
Oprava v řazení smluv dle datumů podpisu a expirace.

RT  ,  ,   - Prohlížení394431 394388 394454
Export rozvrhu učitele do XLS a iCAL opraven.

RT   - Témata kvalifikačních prací389895
Opraveno hromadné kopírování témat s omezeními, aby se nekopírovalo omezení na osobní číslo
studenta.
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RT   - Moje studium / Zápis na termíny394065
Skrytí čísla ISIC karty v seznamu studentů pro studenty.

RT 393504
Oprava ukládání e-přihlášky ve speciálním případě.

RT   - IS-STAG / Příjezdy394072
Oprava v tiskové sestavě CFN ohledně virtuální mobility.

DATABÁZE - CHYBY

RT   - Oprava změny programu394486
Oprava deklarace zkratky předmětu, bylo natvrdo a došlo ke zvětšení.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT   - G_STITK2 (3.06) Úprava parametrů sestavy391521
V souvislosti s upgradem na 12c.

RT   - ES0010 (13.80) Tlačítko Žádosti393882
Oprava zpřístupnění tlačítko pro proklik.

RT   - G_PZ_STU (2.08), Z_MCASH (3.09) Úprava parametrů sestavy390575
Upgrade na 12c.

RT   - G_NESPL (6.21) Upgrade na 12c335271
Omezení všech parametrů pouze na definované hodnoty.

RT   - G_ST_KON (2.13) Oprava výběru předmětů389126
Oprava u nahrazovaných předmětů.

RT   - STAG2 (16.31) Opraveno chybné volání starých zkouškových katalogů394262
Opraveno chybné volání starých zkouškových katalogů.

RT   - G_STIP2 (13.18) Oprava formuláře parametrů335271
Přidání procenta do parametru fakulta.

RT   - HK0030 (2.01) Pro 12c, HK0020 (2.01) Pro 12c, HK0090 (2.01) Pro 12c397471
Oprava cesty k Eordu.

RT   - HK0010 (2.00) Pro 12c, HK0030 (2.00) Pro 12c, HK0090 (2.00) Pro 12c, HK0020385823
(2.00) Pro 12c
Nefungovalo generování, když se v host zavolá start, běží to asynchronně a padalo na chybu.

RT   - HK0010 (2.01) Volání wordu394487
Předěláno na čtení cesty k wordu z registrů.

RT   - HK0020 (2.02) Pro 12c394471
Stejná oprava jako u HK0010, vrácení go.cmd, aby šlo smazat ;-).

RT   - HK0010 (2.02) Pro 12c394552
Někde jsou stará makra, kde se maže go.cmd, který jsem už nově nedělal, doplněno, aby šlo mazat.
Zároveň to přímé volání uděláno přesně dle go.cmd.

RT   - G_ST_KON (2.14) Pro 12c394386
Oprava volání parametrů, design položek.

BOREC NA KONEC

Generace jsou nepřekročitelné a zkušenosti nepřenosné. Kdyby se zkušenosti daly snadno přenášet, to by
to na světě muselo vypadat jinak!

Jaromír John
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