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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.

STUDENTSKÉ ANKETY PŘIZPŮSOBENY PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Další část webového rozhraní IS/STAG byla přizpůsobena pro použití na mobilních zařízeních. Jedná se o
studentskou aplikaci pro vyplňování anket týkajících se kvality výuky a služeb. Studenti tak mohou nově
odpovídat na otázky i na svých smartphonech a tabletech.

AKTUALIZACE DOPLŇKU PRO TVORBU HROMADNÉ KORESPONDENCE A
PODEPISOVÁNÍ

Pravděpodobně kvůli jedné z červnových aktualizací Windows 10 přestalo fungovat propojení webové
aplikace na tvorbu a elektronický podpis (od firmy Marbes Consulting s.r.o.) s lokálním počítačem a jeho
USB tokenem pro podpis. Firma dodala aktualizaci doplňku, aktualizujte si jej proto prosím.

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2020-07-02.pdf


Stáhnete jej na adrese https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/hromadna_korespondence/hk-web.html
 pod odkazem , případně přímo na této adrese: ProxioTvorbaDokumentu.msi
https://is-stag.zcu.cz/other/ProxioTvorbaDokumentu.msi

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.06.2020 - 29.06.2020 (BUILD 200629)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

Globální-
Vylepšení a zabezpečení komponenty pro webovou editaci strukturovaného textu (tzv. "CK editor")
použitý např. v aplikaci pro zadávání témat VŠKP. Lépe by již měla fungovat práce se speciálními znaky a
následný export do TeX reportu.

RT 291603
Při exportu rozvrhu do PDF v tabulkové formě je nově vždy uveden i sloupec s kontaktními informacemi.

RT  - Moje výuka/Hodnocení VŠKP309866
Nově je aplikace přístupná i sekretářce katedry.

RT  - Webové služby325599
Při nahlížení do spisu (u jakékoliv podporované spisové služby) se dokumenty řadí na straně IS/STAG dle
data vytvoření.

RT 325491
Aplikace umí nově hlásit do monitoringu situaci, kdy databáze odmítne vytvořit nové spojení kvůli
(pravděpodobně konfigurační) chybě "ORA-02391: překročen limit současných SESSIONS_PER_USER".
Aplikace bude následující hodinu po výskytu chyby informovat monitoring.

RT  - Webové služby324275
Zkrácení identifikátorů zasílaných do externí aplikace pro tvorbu a podpis dokumentů kvůli omezení na
straně oné aplikace.

RT  - Webové služby - Spisová služba MIT Consulting UPOL324275
Pokud uživatel zaškrtne volbu "přenos PDF do spis. služby", tak bude dokument ve spisová
služba vytvořen jako digitální vždy (bez ohledu na zvolený způsob odeslání).

Globální- - Webové služby
Zvýšení doby, po jakou čeká IS/STAG na dodání výsledků kontrol plagiátů z Theses/Odevzdej za 5 na 7
dní.

DATABÁZE

RT  - Práva pro VŠKP soubory322951
Pro soubory vztahující se k VŠKP se nastavení práv a dalších omezení určuje podle nastavení pro
pracoviště, na kterém je práce vytvářena. Doposud se určovalo dle pracoviště přihlášeného uživatele.

RT  - Hromadná korespondence325585
Parametr - Výběr zdravotní specifika Ano-Ne.

RT  - Nový parametr DP_PODKLAD_TISK_STAVU325927
Na podklad zadání VŠKP tisknout i aktuální stav schvalování (A/N).

RT  - Doba narušeného studia325920
Mezní termín SZZ posunout případně i o dobu narušeného studia.

RT  - Mezní termín SZZ326321
Vráceno na původní verzi, doba narušeného studia se automaticky neodečítá.

RT  - Nová tabulka326203
Nová tabulka cis_ulic - z tabulky lze určit, zda obec má nebo nemá ulice.
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PORTÁL - CHYBY

RT  - Zkouškový a záp. katalog325771
Zavedeno logování.

RT  - Prohlížení/Předměty/Info o předmětu325534
Oprava popisku.

RT  - Témata kvalifikačních prací325723
Oprava zobrazení studijního programu a specializace/oboru pro přidání hromadného omezení.

RT  - E-přihláška - Požadavky oboru325715
Odstraněna chyba, kdy bylo možno nahrávat soubory i po deadlinu.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava SIMS325519
Oprava počítání kreditů u krátkodobých výjezdů.

RT  - Kontrola datumů vůči datumu nástupu325589
Kontrola se provádí pouze pokud se dané datum skutečně mění. Problém nastával u záznamů, kde byl
zadaný uznaný zápočet před zkouškou bez zaškrtnutého příznaku, že je uznaný, tj. datum bylo dřívější
než datum nástupu do studia. To dříve zadat šlo. Při následném doplňování výsledku zkoušky to pak
hlásilo chybu u data zápočtu.

RT  - Oprava přijímaček325613
Oprava přijímaček tak, aby přístup k přijímacímu oboru měla i fakulta minor specializace.

RT  - Hromadná korespondence -generování pro NAU326017
Literatura do uvozovek.

RT  - Oprava pohledu 326032
Oprava pohledu VZNAMKY - opraven přístup v případě sezení komise u známky.

RT  - Oprava přiřazování kombinací325880
Problém při vkládání nových stejně začínajících kombinací.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava pohledu325873
Do pohledu VSTUDENTI přidána role DE (děkan).

RT  - ES0010325761
Dotaz - Přidán předdefinovaný dotaz umožňující vybrat studenty, kteří nezískali žádné kredity.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - SL0010 (3.49) Oprava chybové hlášky325125
Oprava chybové hlášky "porušení klausule WHERE pohledu WITH CHECK OPTION".

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - AN0040 (4.15) Změna řazení položek325373
Změna řazení položek pro jednodušší vyplňování.

RT  - STUDPRCZ (6.14) úprava délky názvu studijního programu podle RT#325078325078
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Úprava délky názvu studijního programu podle RT#325078.

RT  - OP0030 (2.13) Změna výběru kombinací325880
Filtr pro výběr kombinací v bloku Kombinace.

BOREC NA KONEC

Mně se zdá, že těm klukovským záležitostem přikládáte zbytečně moc váhy. Nejspíš to neznamenalo vůbec
nic.

I znamenalo. , pane Trasku, Myslíte snad že lidské myšlenky začínají mít nějakou důležitost teprve
v určitém věku? Vnímáte snad sám dneska ostřeji nebo myslíte jasněji, než když vám bylo
deset? Vidíte tak dobře, slyšíte tak jasně a máte tak vyvinutou chuť?

Máte možná pravdu, řekl Adam.

Jeden z našich největších omylů, prohlásil Lee, je myslet si, že nám s časem přibude něčeho jiného než let
a smutku.

A vzpomínek.

Ano, vzpomínek. Bez nich by proti nám čas neměl žádnou zbraň.

Adam Trask / Číňan Lee
John Steinbeck, Na východ od ráje
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