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VÁŽENÍ A MILÍ ADMINISTRÁTOŘI IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední
dobu. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, když nám je pošlete.

HURÁ, JE TADY DALŠÍ SEMINÁŘ IS/STAG

Tentokráte se na vás budeme těšit v Kletečné u Pelhřimova.

Přihlásit se můžete do konce března na adrese: 
https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/Seminar_prihlaseni.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 20.02.2020 - 02.03.2020 (BUILD 200302)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Moje studium/Výsledky studia317832
Zaveden odkaz na novou verzi reportu Průběh studia.

RT  - Epřihláška - Osobní údaje314996
Jestliže byla některá data o uchazeči anonymizována a stále ještě existují data o jeho osobě jako o
studentovi, je mu nabídnuto předvyplnění formuláře Osobní údaje těmito daty.

RT , ,  - Průběh studia313896 316182 317832
Možnost hromadného tisku, oprava drobných chyb, design, nové fonty.

Globální- - Webové služby
DEFINITIVNÍ ODEBRÁNÍ STARÉHO REST ROZHRANÍ!! V této verzi aplikace je k dispozici již jen nové
REST rozhraní, jak bylo 16 měsíců avizováno.
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Globální- - Webové služby
Odebrání záložky "Spouštění reportů" z modulu WS. Tato záložka byla přítomna pouze kvůli jednomu
zákazníkovi (OSU) a nyní již není potřeba.

Globální- - Webové služby
Kvůli problémům odebrána podpora pro odesílání GZIP (komprimované) podoby HTTP odpovědí
(pravděpodobná příčina něco takového: ).https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8193682
RT  - Eva286145
Zobrazení výsledků u podmíněných tvrzení.

RT  - Epřihláška - Přikládání souborů314202
Nová pravidla pro mazání souborů: Pokud je Epřihláška převedena a je vyžadováno schvalování, lze
vložený soubor smazat, dokud není schválen. Pokud je převedena a schvalování není vyžadováno, lze
soubor smazat jen do 60 minut po jeho vložení. Pokud Epřihláška převedena není, lze mazat soubory
libovolně.

RT  - Epřihláška - Info a platba317747
Rozbalení vždy prvního dostupného způsobu platby.

RT 305419
Definitivně odladěno a zapnuto: Úprava/optimalizace technického postupu při přihlašování uživatelů do
portálů/WS tam, kde se používá ověřování hesel vůči IS/STAG databázi.

WINDOWS KLIENT

RT  - OP0010 (3.87) Přidání záložky312497
Do formuláře byla přidána záložka Rada st. prog.

RT  - STAG2 (15.94) Průběh studia310207
Průběh studia - přepnutí na volání nové sestavy.

RT  - ES0010 (13.14) Webová verze sestavy Průběh studia316182
Webová verze sestavy Průběh studia (pokud je nasazena poslední verze portálu REL_200220-2017).

DATABÁZE

RT  - Doplnění položek do tab. px_misto315478
8 nových položek určených pro správu praxí.

RT  - Aktualizace číselníku318606
Aktualizace číselníku středních škol.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Prohlížení/Předměty/Studijní programy318349
Oprava posunutí řádků v mobilní verzi.

RT 317738
Portlet Hromadné posílání e-mailů (S028) od přechodu na HTTP/2 na začátku roku 2020 špatně reagoval
na přílohy s velikostí přesahující jejich limit.

RT  - Webové služby318520
Oprava převodu titulu za jménem pro IDM.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Garant oboru (S065)297777
Do výpisu studijních programů doplněn odkaz na data z evaluace.
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RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)315006
Předměty nabízené ve skupině Studenti předmětu se zobrazují jen předměty, které mají v daném ak.
roce výuku.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Párování plateb318416
Ošetření nul zleva u odmazání fiktivní platby.

RT  - Stahování souborů318505
Přidání položky DATE_OF_INSERT do view VSOU_SOUBORY_SS.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava pg_context318507
Vypuštěno globální nastavování nespl_hodn. Díky novému známkování se musí nastavovat vždy ad-hoc
podle použité stupnice hodnocení.

RT  - Úprava velikosti položek tab. studijni_programy318162
Zvětšení položek an_nazev, an_nazev_pro_diplom, j3_nazev a j4_nazev na 100 znaků.

RT  - EPR312489
Oznámení - změna typu doručení - Změna typu doručení notifikací v e-přihlášce z E (emailem hned) ba H
(emailem každou hodinu).

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT ,  - AN0030 (4.93) Změna zobrazení.318366 318405
Položka Typ_hodnocení přesunuta na záložku Základní údaje - je to povinná položka, kterou je třeba při
zadávání VŠKP vyplňovat.

RT  - SY0300 (1.78) Upraven matoucí popisek u položky Pracoviště318341
Upraven matoucí popisek u položky Pracoviště.

RT  - AN0030 (4.94) Předvyplňování položky318366
Předvyplňování položky Typ hodnocení u VŠKP

RT  - AN0010 (3.53) Úprava zobrazení známek317461
U známek zobrazena zkratka i název.

BOREC NA KONEC

Opravdová radost je radost druhého. (Antoine de Saint-Exupéry, Dopis rukojmímu) 
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