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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-2023-02-28 PDF

EWP STATISTIKY

Jak jsme již informovali v minulých newsletterech, v síti EWP dochází ke sběru statistik používání Learning
Agreement a meziinstitucionálních smluv. Tento sběr probíhá vždy prvního v měsíci. Aktuálně došlo ke
změně času sběru těchto statistik. Nově se sbírají mezi 20. hodinou a půlnocí. Prosíme proto
administrátory a správce systému, aby byly jejich servery s webovými službami a IS/STAG databáze vždy
prvního v měsíci večer dostupné. Pokud se nepodaří statistiky v tomto období stáhout, budou v měsíčním
výpisu na  chybět a stáhnou se znovu až následující měsíc (statistiky se stahují jakoEWP Stats Portálu
souhrn za celé období používání sítě).

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
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PORTÁL

RT ,  - Úprava zobrazování informací u klasického předzápisu396265 389701
Informací u bloků ohledně stavu absolvování. Nejasnosti nastávají v případě předmětů s vícezápisem,
které jsou absolvovány/zapsány vícekrát a zároveň jsou vícekrát uvedeny i ve studijním plánu (např. jsou
uvedeny v každém ročníku a podobně).

RT  - Praxe394306
Výpisy účastníků praxe pro učitele a správce byl rozšířen o filtr podle semestru.

RT  - Webové služby395216
Úprava zdroje dat pro export do REDOP.

RT  - Zápis o SZZ396631
Příprava pro změnu zkratky školy.

RT  - IS/STAG / Zapisovatel státnic396428
Zapracováno rozšíření možností parametru POVINNY_ZKOUSEJICI_ZNAMKA.

RT  - IS/STAG / Smlouvy396473
Zobrazeno ID smlouvy a případné cizí ID smlouvy.

RT  - Praxe, pohled externisty396066
Externistům byla přidána možnost stahování souborů odevzdaných účastníkem praxe.

RT  - IS/STAG / Smlouvy396093
Doplněna možnost označit smlouvu jako smazanou.

RT  - Webové služby - Spisová služba TESS (TUL)364746
Vygenerovaný identifikátor čárového kódu (BarCode) se v IS/STAG bude ukládat do položky "číslo
jednací", skutečné vygenerované číslo jednací se v IS/STAG bude ukládat do položky "Identifikátor".

RT  - IS/STAG / Smlouvy394480
Doplněn výpis ISCED kódů uvedených v EWP specifikaci smlouvy.

RT  - Diplom JČU393953
Doplněn dovětek.

RT  - IS/STAG / Smlouvy387117
Zavedeno upozornění na použití ISCED kódu, který není doposud použit u žádného domácího programu
ani oboru.

RT  - IS/STAG / Nabídky výjezdů395970
Doplnění exportu uchazečů o název stud. programu.

RT  - E-přihláška395728
Tlačítko umožňující zobrazit náhled spisu uchazeče je k dispozici nejen na záložce s výsledky přijímacího
řízení, ale i na hlavní stránce s přehledem podaných přihlášek.

WINDOWS KLIENT

RT ,  - PJ0020 (3.00), PJ0021 (3.50) Vkládání českých adres. Seznam dalších395287 388033
fakult, kam se uchazeč hlásí
Vkládání českých adres se provádí dohledáním adresy z číselníku adresních míst po vyplnění alespoň
jednoho údaje adresy. Nová položka zobrazující další fakulty, na které se uchazeč hlásí.

RT  - STAG2 (16.33) Úprava sestavy G_STIP2355815
Tato sestava byl přepracována do portálové verze.

DATABÁZE

RT  - Adresní místa do Praxi388358
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Změna způsobu ukládání adres v praxích na "adresní místa" pro katalog organizací, návrhy míst a místo
praxe účastníka.

RT  - Úprava změny studijního programu385823
Oprava pro kombinace, zamezení kontroly data splnění předmětu oproti datu začátku studia.

RT  - Aktualizace os. údajů395571
Aktualizace os. údajů při převodu u již existujícího záznamu.

RT  - Nová role395642
Přidává se proxy role portal_sprava_predpisu_plateb.

RT  - Modul Absolvent364376
Pohlaví - Přenos údaje o pohlaví do modulu absolvent, nastavení.

RT  - Nové parametry390948
Přidávají se - ECTS_PRIJEZD_INST_KOORD_PODEP a ECTS_PRIJEZD_INST_KOORD_ADMIN.

RT  - Rušení položek v tab. studenti_zadosti_typ388227
Odstraňují se: DEKAN_ODUVODNENI DEKAN_POUCENI REKTOR_ODUVODNENI REKTOR_POUCENI.

RT  - Nová položka396282
PZ_PREDPISY - Přidává se - VZOREC_CASTKA - Vzorec pro výpočet částky.

RT  - Nová položka396141
SPIS_PODACI_DENIK - Přidává se - PRIJEMCE_ADMIIDNO - Odkaz na strukturovanou adresu.

RT  - Nové položky396093
MO_SMLOUVY - Přidávají se: DOMACI_SMAZANO_EWP a CIZI_SMAZANO_EWP.

RT  - Nové položky do tab. posudky396421
Doplňují se tabulky abn_posudky a abn_posudky_prac.

RT  - Nová položka396421
ABN_POSUDKY_PRAC_CIS - Přidává se - HODNOTA_AN.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Omezení zobrazovaných údajů učiteli394065
Oprava zobrazení seznamu studentů na termínu tak, aby odpovídalo GDPR

RT  - Hromadné příkazy bance395926
Opravy struktury Multicash.

Správa praxí - hodnotitelé pozic
Opraveno mazání hodnotitelů pozice (nešlo mazat) a opraveno přidávání (hodnotitelé se vkládali
s nastavením platnosti = 'N').

RT  - Hromadné příkazy bance396501
Opravy hlavičky šablony.

Globální-
Při tisku přihlášek do PDF i v případě volby "papírové přihlášky" byla omylem tištěna adresa (trvalá
i korespondenční) pocházející z dat od e-přihlášky. Teoreticky se mohla lišit, byť tomu většinou tak není.

RT , ,  - Hromadné příkazy bance396413 396478 396525
Opravy struktury dat a podmínek výběru dat.

RT  - Certifikáty395887
Doplnění šablony.

RT  - Zkouškový katalog394191
Úprava šablony.

DATABÁZE - CHYBY
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RT  - Synchronizace předmětů396083
Doplnění položek pro synchronizaci údajů o předmětech.

RT  - Oprava synchronizace vyučujících390226
Oprava synchronizace učitelů u předmětu při smazání platné rozvrhové akce, která má zadané další
vyučující.

RT  - Hromadná korespondence396323
Oprava vkládání do podacího deníku - Opraveno pro přijímačky na aktuální volání.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava předdefinovaného dotazu v ES0050367696
Výběr dle financování 50+ omezen do 79 (tj. bez CŽV).

RT  - View pro číselník adresních míst395287
View pro číselník adresních míst.

RT  - Předdefinovaný dotaz na uchazeče s/bez rozhodnutí394638
Předdefinovaný dotaz na uchazeče s/bez rozhodnutí.

RT  - Úprava povinnosti vyplnit zkoušejícího396428
Pro parametry POVINNY_ZKOUSEJICI_ZNAMKA a POVINNY_ZKOUSEJICI_ZPPZK přibyla hodnota K, která
znamená, že zkoušející musí být povinně vyplněný pro všechny předměty kromě předmětů státní
zkoušky.

RT  - Oprávnění na soubory pro externistu396066
Umožnit přihlášenému externistovi stažení souborů odevzdaných u praxe.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_NESPL (6.22) Omezení formuláře parametrů395765
Oprava default hodnoty pro parametr studijní referentka.

RT  - ES0010 (13.83) Změna hlavičky fn_vzorec_vyhodnot395932
Změna hlavičky fn_vzorec_vyhodnot - překompilováno.

RT  - ES0170 (2.21) Oprava chování formuláře385823
Oprava chování pro pro kombinace.

RT  - PJ0021 (3.51), PJ0020 (3.01) Adresní místa bez ulice396187
Úprava dohledání adresních míst bez ulice.

RT  - PJ0022 (1.36) Oprava přijímacího předmětu396280
Oprava délky názvu přij. předmětu.

RT  - STAG2 (16.34) Úprava menu ve windows klientovi396342
Sestava G_STIP2 přepracována do portálové verze a uživatelé jsou při jejím volání přesměrování do
portálu.

RT  - PJ0025 (4.18) Upgrade na  12c396382
Oprava tisku pro 12c.

RT  - PJ0020 (3.02) Vkládání cizích adres396376
Oprava chyby při vkládání cizích adres.

RT  - RA0120 (2.15) Upgrade na 12c396408
Oprava spouštění formuláře, fixní nastavení prvního bloku.

RT  - RA0200 (3.01) Upgrade na 12c329966
Oprava spouštění formuláře, fixní nastavení prvního bloku.

RT  - AN0050 (2.75) Nezobrazoval se blok s komisemi396486
Oprava spouštění formuláře, blok s komisemi nastaven jako první po spuštění formuláře.
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WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - AN0040 (4.20) Položka Pohlaví364376
Přidána položka Pohlaví

RT  - PJ0040 (2.67) Možnost určit konkrétní osobu, která obdrží notifikaci389136
Možnost nastavit studijní referentku, které budou zasílány informace o přiložení souboru k e-přihlášce
uchazečem.

RT  - G_PR_SO1 (2.21) Upgrade na 12c395850
Umožněn výběr libovolného akad. roku.

RT  - PJ0025 (4.17) Nové předdefinované dotazy394638
Přidány nové předdefinované dotazy pro uchazeče s/bez rozhodnutí.

RT  - PZ0020 (3.53) Barevné zvýraznění přiřazovaných studentů387899
Studenti přiřazovaní k předpisu jsou barevně zvýrazněni - červeně nestudující, oranžově přerušení
a fialově studující i jinou fakultu.

RT  - STAG2 (16.35) Úprava menu ve windows klientovi396602
Změněna horká klávesa pro Předměty - Aktivity.

Odměnou za věc dobře udělanou je to, že jsme ji udělali.

Ralph Waldo Emerson
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