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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.

LETNÍ KONZULTAČNÍ DNY V PLZNI

Tradiční letní konzultační dny proběhnou 11.8. a 12.8. (letos, 2020) a předcházet jim bude opět sportovní
odpoledne s občerstvením (10.8.).

ZMĚNA CHOVÁNÍ SOUBORŮ U VŠKP

Došlo ke změně chování načítání práv při práci se soubory VŠKP. Oprávnění na přístup k souborům se nově
vyhodnocují podle zadávajícího pracoviště VŠKP (a ne podle pracoviště aktuálního uživatele jako dříve).

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 01.06.2020 - 12.06.2020 (BUILD 200612)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

Globální-
Zlepšený monitoring stavu DB poolů - měl by v budoucnu například odhalit případné potíže s limitem
spojení do DB.

Globální-
Zlepšená příprava aplikace na předzápisovou špičku - příprava webového serveru Tomcat na počáteční
nápor.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Pseudorodné číslo a GDPR souhlasy.

RT  - IS/STAG / ECTS Příjezdy325107
Parametr ECTS_VLASTNI_DOTAZ_TITULEK může nyné obsahovat i html.

RT 325321
Export z modulu nových reportů do formátu XLSX vylepšen, aby zvládl strukturovanější data.

RT  - Témata kvalifikačních prací325279
Bylo upraveno chování formuláře pro nastavení omezení na registraci k tématu. Nově jsou studijní
programy a specializace/obory zobrazeny podle toho, zda jsou platné v akademickém roce, který je
nastaven u tématu jako akademický rok zadání.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Doplněna anotace pro ignoraci falešných getterů, které se promítaly do atributů beanu.

RT  - Webové služby325334
Při nahlížení do spisu u spisovky MIT (UPOL) se dokumenty řadí na straně IS/STAG dle data vytvoření.

RT  - ECTS Výjezdy325251
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Umožněno změnit uznaný počet kreditů na hodnotu 0.

RT  - Moje studium/Moje údaje/Předchozí studia studenta (S023)324742
Zavedena 'doba narušeného studia'.

RT  - Praxe306940
Přidána možnost odhlášení studenta z praxe studentem samotným. Je možné, dokud praxe nezačala
nebo dokud neuplynul termín pro přihlašování (je-li vyplněn).

RT  - Prohlížení/seznamy studentů325095
Ikonka červeného kříže obarvena na fialovo, aby nepřipomínlala znak červeného kříže (;

RT ,  - Praxe324584 324866
Úpravy v přiřazování studentů na praxe a termíny.

RT  - Praxe324584
Přiřazování účastníků na termíny správcem.

RT  - Úprava ohledně načítání práv pro práci se soubory týkajících se VŠKP322771
Nově se práva neberou od pracoviště uživatele, ale od zadávajícího pracoviště VŠKP.

DATABÁZE

RT  - Nová položka tab. studijni_programy324130
TEXT_NA_DIPLOMU - Text, který je také uveden na diplomech absolventů tohoto studijního programu.

RT  - Úprava domény UKONCENI_NEW325082
Přidává se nový kód.

RT  - Úprava parametru ECTS_PRIJEZD_EMAIL2_DOPL_TEXT314505
Text doplňující 2. automaticky zasílaný email uchaz. o krátkodobé studium.

RT  - Nový parametr ECTS_PRIJEZD_EMAIL1_DOPL_TEXT307302
Text doplňující 1. automaticky zasílaný email uchaz. o krátkodobé studium.

RT  - Nový parametr PLATBY_NEZAP_DNS_KDYZ_UZ_PLATI307806
Zda se DNS nemá/má započítávat, když už student platí (A/N).

RT  - Změna v pohledu pro narušené studium325445
Pohled omezen pouze na vykazované studenty s typem B,N,M nebo P.

PORTÁL - CHYBY

RT  - IS/STAG325284
Zapisovatel státnic - dodělávka ohledně úpravy v načítání práv k souborům týkajících se VŠKP.

RT  - Soubory studentů325025
Opravy pro nahrávání extrémně velikých souborů.

RT ,  - Export dat324949 325062
Opraveno generování dat o studentovi.

RT  - Klub absolventů325100
Registrace absolventa - oprava chyby při kontrole roku absolvování studia - kontrola byla na akademický
rok, zatímco se má kontrolovat kalendářní.

RT  - Tisk zadání VŠKP325285
Oprava ve skladbě podpisů pro UJEP.

RT  - Prohlížení325134
Oprava překlepu v popisku.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
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RT 325346
Odebrána podpora staré již nepodporované mobilní aplikace.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Doplnění grantů324948
Zpřístupnění tisku Zápis o SZZ na portálu pro roli zapisovatel státnic a vyučující.

RT  - Oprava pohledu 324948
Do pohledu VSTUDENTI doplněn zapisovatel státnic.

RT - Oprava pohledu 324849 
Do pohledu VSTUDENTI doplněni ECTS koordinátoři.

RT  - Oprava SIMS324782
Oprava vykazování výjezdu v době narušeného studia.

RT  - Oprava pohledu 325409
Oprava pohledu VSTUDENTI_OMLUVENA_DOBA pro studenty s nástupem po 31.8.2020.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - ES0050 (3.03) Oprava délky položky324917
Zvětšení položky kroužek.

RT  - PJ0025 (4.11) Nechtěný hromadný tisk325293
Šlo po zrušení dotaz. režimu kliknout na Označit vše a pak Hromadný tisk a spustil se tisk všech
e-přihlášek!

RT  - SL0030 (1.51) Chyba při opravování segmentů325187
Na záložce Nezkopírované předměty opravena chyba. Při vkládání záznamů do tabulky bloky_predm se
neuložily záznamy, kde hodnota položky doporsem byla null.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - OP0010 (3.94) Přidání záložky324130
Do formuláře přidána položka Text_na_diplomu.

BOREC NA KONEC

A skutečně, na planetě malého prince byla jako na všech planetách dobrá tráva i plevel. Tedy z dobrých
semen dobrá tráva a ze špatných semen býlí. Ale semena jsou neviditelná. Spí hluboko v zemi, až
některému napadne se probudit. Tu se protáhne a k slunci bojácně raší nejprve rozkošný a neškodný malý
výhonek. Je-li to ředkvička nebo růže, můžeme je nechat, ať si rostou. Je-li to plevel, musíme ho vytrhnout
hned, jak ho rozeznáme. Nu, a na planetě malého prince byla strašná semena… semena baobabů. Půda
planety byla jimi zamořena. A pustíme-li se do baobabu příliš pozdě, už nikdy se ho nezbavíme. Zaroste
celou planetu. Provrtá ji svými kořeny. A je-li planeta příliš malá a baobabů příliš mnoho, roztrhnou ji.

“To je věc kázně,” řekl mi později malý princ. “Když dám ráno do pořádku sebe, musím udělat pořádek na
planetě. Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby, hned jak je rozeznáme od růží, kterým se
moc podobají, když jsou ještě maličké. Je to práce hrozně nudná, ale je velice snadná.”

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
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