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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-2023-05-15 PDF

ZVEŘEJNĚNY PREZENTACE ZE SEMINÁŘE V HORNÍ BEČVĚ

Seminář je za námi a my jsme s malým zdržením zveřejnili všechny prezentace. Naleznete je - stejně jako
všechny další prezentace ze seminářů - na stránce určené administrátorům: 

. Pokud byste mělihttps://is-stag.zcu.cz/administratori/seminare/2023_Horni_Becva.html
problém s přístupem k této stránce, kontaktujte prosím svého administrátora, ten vám prezentace bude
umět předat.

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Moje výuka / Člen státnicové komise388408
Nová aplikace pro členy státnicových komisí a jejich sezení. Obsahuje stručný přehled studentů
zapsaných na sezení komise, shrnutí jejich studia jako podklad pro hodnocení (získané kredity, průměr,
text VŠKP a její hodnocení). V závislosti na nastavení parametru ESTATNICE_PRO_TYPY_STUDIA pak
umožní i hlasování o navrženém hodnocení.

RT  - IS/STAG / Zapisovatel státnic388408
Doplněn přehled o proběhlých (probíhajících) hlasováních a jejich výsledcích. Pro vybrané role doplněna
nová záložka "Členové komise" s možností přidávání a vytváření kont pro externisty.

RT  - Klub absolventů399606
V případě povolené registrace číslem diplomu v modulu klubu absolventů byl přeskládán registrační
formulář aplikace. Nejprve je nově možnost registrace bez znalosti čísla diplomu, následně pak teprve
vstup s jeho znalostí.

RT  - Webové služby356741
Finální vydaná verze nového API pro napojení libovolných systémů pro anti-plagiátorské kontroly.
Dokumentace k dispozici na stránce 
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/vskp/plagiaty.html.

RT  - Webové služby391458
Finální vydané verze nového API pro napojení systémů pro nahrávání přednášek. Vznikla nová metoda
rozvrhy/getRozvrhByMistnostACas.

RT  - Webové služby - WS pro učitele401338
Podpora nastavení, jaké mají na UJEP, kdy mají API na učitele schované za přihlášení.

RT  - Webové služby - UZIS aktualizace číselníku400648
Úprava mazání použitých kódů - na ÚZIS již neplatných.

RT  - Témata kvalifikačních prací401116
Rozšířen export seznamu témat o položky rozsah průvodní zprávy, rozsah grafických prací, forma
zpracování a jazyk.

RT  - Webové služby - CMS / KIVS390517
Příprava modulu WS na to, aby mohl sloužit jako komunikační prostředek i se státními systémy
prostřednictvím sítě CMS / KIVS. Například při komunikaci s informačním systémem základních registrů.
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DATABÁZE

RT  - Nová položka OS_CISLO_PRESTUP398476
Přidává se do tabulky studenti.

RT  - Nová položka tabulky KONTROLY_STUDIA390048
Přidává se - PRO_KONTROLU_UKONCENI_STUDIA.

RT  - Člen státnicové komise a zapisovatel388408
DB změny pro novou aplikaci pro členy státnicových komisí a jejich sezení a úpravy aplikace Zapisovatel
státnic.

RT  - Nová položka tabulky ZAPISY393160
Přidává se SMI_MAZAT nad doménou ANO/NE.

PORTÁL - CHYBY

RT 401549
Oprava ukládání času posledního přihlášení uživatele přes portál.

RT  - Webové služby - EWP LA401388
Oprava generování správného počtu kreditů u fiktivního uznaného předmětu Mobility Window.

RT  - IS/STAG / Výjezdy388408
Oprava zobrazení délky trvání výjezdu.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - IS/STAG / Nabídky výjezdů400875
Ošetřena maximální délka názvu nabídky.

RT  - IS/STAG / Výjezdy400890
Úprava popisku pro nastavení příznaku o virtuální výuce předmětu.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava kopírování programu předmětu401391
Kopírování končilo chybou, pokud neexistovaly údaje u zdrojového předmětu.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - HK372670
Nová položka - HK0020 - Seznam uchazečů - nová položka POZNAMKA_VEREJNA_KOMISE..

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_ST_KON (2.17) Sestava Kontroly studia400750
Úprava rozložení patičky sestavy.
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