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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.

MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SMLOUVY (ERASMUS WITHOUT PAPER)

Již delší dobu připravujeme napojení IS/STAG na síť Erasmus Without Paper (EWP), která umožňuje
elektronickou výměnu dat o mobilitách v rámci programu Erasmus+. Některé univerzity se již do testovací
EWP sítě připojily. Pro tyto univerzity nyní zveřejňujeme možnost testovat přenos meziinstitucionálních
smluv. Testování je možné se všemi institucemi připojenými do testovací EWP sítě, které jsou uvedené na
stránce .https://dev-registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage

V portletu "ECTS koordinátor: Výjezdy na krátkodobý pobyt (S035)" jsme do záložky "Smlouvy" přidali
nové položky, které je možné do smlouvy vyplňovat. Zároveň se u smluv, které jsou přenášené přes EWP
síť a známé na obou institucích, zobrazuje označení, které položky jsou přes EWP síť přenášeny, které
položky jsou rozdílné a jak vypadá celá smlouva na druhé instituci. Upravena je zatím pouze první záložka
aplikace se základními údaji o institucích. Zveřejnění úprav dalších částí bude pokračovat v dalších verzích
aplikace. Aktualizace údajů z EWP probíhá automaticky jednou denně. U konkrétní spárované smlouvy je
možné aktualizaci provést i ručně.

Pokud ještě nejste k testovací EWP síti připojeni a měli byste o to zájem, postupujte podle návodu na
stránce . Do testovací EWP sítě doporučujemehttps://is-stag.zcu.cz/zakaznici/EWP/nastaveni.html
připojovat pouze testovací/demo databáze.

V blízké době otestujeme připojení do ostré EWP sítě a budeme Vás informovat o dalším postupu. Podle
aktuálních informací bude od příštího roku povinná pouze online výměna Learning Agreement (LA), kterou
pro Vás do konce roku připravíme.
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 30.06.2020 - 27.07.2020 (BUILD 200727)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Praxe324584
Přidáno pole pro název termínu.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)323953
Dvě nové skupiny pro posílání hromadných e-mailů pro Garanty studijních programů a Garanty
specializací. Skupiny jsou přístupné rolím Referentka, Děkan, Tajemník fakulty.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)316976
Pro role ECTS správců přidána možnost posílání e-mailů administrátorům z cizích škol.

RT  - Webové služby325855
Drobná úprava chování napojení na PravyDiplom.CZ.

RT  - Webové služby326615
Zapracování konfigurovatelné podoby položky hsmId do propojení s HSM modulem CESNET přes Marbes
aplikaci.

RT  - Tisk přihlášky307766
Odstranění položky národnost.

RT  - ECTS Smlouvy325703
Ke smlouvě přidáno pár položek z důvodu zapracovávání EWP.

RT  - Webové služby327281
Vylepšení zpracování chybových kódů od spisových služeb, aktuálně pouze od spisovek s rozhraním
NSESSS (tedy pouze MIT Consulting v tuto chvíli).

RT  - Vizualizace studentova studia306147
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Úprava pro nekreditní studijní plány.

RT  - Webové služby307766
Zrušení nepoužívaných položek u osob z WS z důvodů GDPR. U studenta / uchazeče: Číslo občanského
průkazu, Národnost, Zdravotní pojišťovna, Zda je hlášen na nemocenskou pojišťovnu, Počet dětí. U
učitele: Trvalá adresa, Datum začátku a konce pracovního poměru, Typ pracovního poměru.

RT 326928 - Oprava možného deadlocku portálové aplikace během velkých špiček náporu uživatelů
(např. předzápis) v kombinaci s vymazáním cache pamětí číselníků. Okolnosti bohužel tuto chybu
způsobily při předzápisu na UPOL.

RT  - ECTS nabídky výjezdů325924
Uchazečům se nyní nabízejí automaticky nabídky při prvním přístupu do aplikace.

RT  - Moje výuka/ Hodnocení VŠKP309866
Ještě doplněn přístup pro externistu.

RT  - Moje výuka/ Hodnocení VŠKP316706
Zpřístupnění reportu pro posudek i externímu vedoucímu/oponentovi.

RT  - ECTS Nabídka výjezdů326329
Popis podmínek a Veřejná poznámka nově jako textarea.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Implementace služby na zobrazení souboru.

RT  - Klub absolventů325932
Bublina s nápovědou pro pole s rodným číslem na první obrazovce registrace.

RT  - Vylepšen monitoring aplikací324750
Přidáno průběžné sledování různých adresářů, které jsou pro běh aplikací potřeba (a mohou být např. na
externích/síťových discích a mohou být nedostupné). Např. adresář pro semestrální práce, studijní
materiály, velké soubory a další.

RT  - Podpora výuky324374
Upraveno odevzdávání semestrálních prací. Pokud již probíhá odevzdávání jiného souboru, aplikace
studenta na tuto skutečnost upozorní, protože není možné najednou odevzdávat více souborů pro jedno
osobní číslo.

RT  - Webové služby326468
Zpřístupnění služeb "users/insertOsoba, updateOsoba, getOsoba" i uživatelské roli speciální referentka.

RT  - Webové služby326203
S RUIAN se nově synchronizuje i seznam všech ulic v ČR do tabulky CIS_ULIC. V systému se interně
nikde zatím nepoužívá a používat nebude, hodí se to pouze na některé jednotlivé operace a vylepšení
(časem např. nebudeme vyžadovat vyplnit ulici u obcí, které ulice nemají a podobně).

RT  - Webové služby318759
Větší úpravy přenosu do spisových služeb standardu NSESSS (zatím jen MIT Consulting) týkající se
vypravování dokumentů a jejich typů (analogový / digitální). Nově umíme nastavovat správný typ
dokumentu plus jej případně i předávat výpravně (nejen hned při vytvoření, ale i poté, co dorazí hotové
PDF z externí aplikace na tvorbu/podepisování).

RT  - Webové služby323347
Do WS programy/getOborInfo, programy/getOboryStudijnihoProgramu, prijimacky/getRizeniObory
dodělány položky z nového formuláře OP0060.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Další čtecí operace - přijímací obory, výsledky přijímacího řízení.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Implementace služeb na vyhledání uchazeče a GDPR souhlasů.

RT  - Webové služby - Webové služby pro E-přihlášku302458
Implementace služby na generování pseudorodného čísla.

WINDOWS KLIENT
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RT  - STAG2 (16.00) Počty studentů na fakultě, podle stud. programů přepnuty na nové279436
verze
Počty studentů na fakultě, podle stud. programů přepnuty na nové verze.

RT  - STAG2 (15.98) Přidání položky323347
Přidání položky Marketing do menu Programy a specializace.

RT  - AN0030 (5.01) Notifikace322866
Možnost vyžádání posudku VŠKP od externího učitele.

RT  - AN0062 (3.03) Nové známkování306595
Nahrazení položek Hodnocení zk., Známka, Slovní hodnocení položkami Typ hodnocení, Hodnocení.

RT  - STAG2 (16.01) Přepínání sestavy na původní verzi327348
Možnost přepnout sestavu Pořadí uchazečů podle bodů z testů celkem na starou verzi (odebrání T z
parametru NOVE_TISKY).

RT ,  - ES0170 (2.13) Úprava pro sdružené obory326774 327684
Úprava pro sdružené obory - zobrazení kombinací s těmito obory, kontroly nového os.čísla přesunuty z
procedury do formuláře.

DATABÁZE

RT  - Doplnění tab. pr_uchazeci a pr_uchazeci_www312536
Do obou tabulek je přidána položka ADRESA_DATOVE_SCHRANKY.

RT  - Úprava tab. orion301868
Položka vizualni_id se zvětšuje na 20 znaků.

RT  - HK325585
nové položky - Filtr dle kódu zdravotní specifikace.

RT  - Kontrola ukončení325086
Kód ukončení 14 lze použít jen v určeném intervalu.

RT  - Nový parametr326498
STUDIJNI_ODDELENI_WEB - Odkaz na webové stránky studijního oddělení.

RT  - Security fix316918
Zvýšení zabezpečení formuláře pro administraci uživatelů.

RT  - Nová procedura316918
Nová procedura pro změnu hesla - revize pro nejnovější verzi DB.

RT  - HK326063
nové položky - Položka Občanství

RT  - Neodesílání notifikací pro státnice a obhajoby326403
Pro předměty státnice a obhajoby se neodesílá notifikace po vyplnění výsledku.

RT  - Nové položky pro EWP286009
Přidány nové položky pro EWP smlouvy a informace o instituci.

RT  - Nová položka tab. px_misto_terminy327406
NAZEV_CZ - název termínu

RT  - Možnost přepnutí tisku327348
Sestavu Pořadí uchazečů podle bodů z testů celkem lze přepnout na starou verzi (odebráním T z
parametru NOVE_TISKY).

RT  - HK326943
Nové položky - Nové položky pro výstup Studenti na výjezdu.

RT  - Nová role327633
EPRIHLASKA_WEB_SLUZBY - Webové služby pro E-přihlášku.
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PORTÁL - CHYBY

RT  - Témata kvalifikačních prací327659
Opraveno vytváření notifikací, pokud u specializace/oboru není vyplněn garant, které způsobilo, že
provedená akce nebyla správně zapsána do historie.

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

RT  - Webové služby - Oprava synchronizace více paralelních přístupů v případě326326
spisovky Athena
docházelo k míchání uživatelských kont při paralelním volání více služeb spisové služby.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Moje studium/Zápis na termíny326330
Doplněna informační hláška pro případ fronty čekatelů v rámci skupiny společně zkoušených předmětů.

RT  - Moje studium / Hodnocení kvality314384
Případná služba v rámci ankety typu A nyní vždy na vrchu dotazníku.

RT  - Upomínky316946
Upraveno odstraňování upomínek.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava funkce326532
Chybně se používalo view, tj. pro některé role vracelo chybný výsledek.

RT  - Oprava modifikace uživatelů326758
Opravena chyba - nedostatečná oprávnění.

RT  - Aktivity326657
Opravena chyba při nastavování příznaku Smazat.

RT  - Aktivity326657
Nastavování příznaků Smazán při odebrání a opětovném přiřazení aktivity k předmětu přij. řízení.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Praxe324584
Úprava triggeru na přiřazování termínů - Úprava triggeru TR_PRAXE_POZICE_TERMINY_AI, aby se při
přiřazení organizace k praxi kopírovaly jen ty termíny, které spadají do časového období konání praxe.

RT  - HK327201
Nový parametr - Možnost filtrovat studenty přes parametr Podmíněný zápis.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - ES0140 (4.10) Oprava kontroly RA326102
Pro kontrolu existence rozvrh. akcí přidána platnost.

RT  - AN0030 (5.02) Oprava chybného zobrazení326628
Oprava chybného zobrazení učitelů na záložce Osoby.

RT  - SY0010 (4.00) Security fix316918
Zvýšení zabezpečení formuláře.
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RT  - SY0010 (4.01) Oprava modifikace uživatelů326758
Opravena chyba - nedostatečná oprávnění.

RT  - AN0030 (5.04) Oprava rušení hodnocení327563
Opraveno rušení hodnocení obhajoby VŠKP.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - STAG2 (15.99) Přidání role323347
K formuláři OP0060 přidána role Marketing.

RT  - G_POT_ST (6.49) Nový parametr sestavy325540
Doplněn parametr sestavy Podmíněný zápis.

RT  - RA0010 (4.32) Změna výběru časové řady324631
Výběr kódu časové řady z domény CASOVA_RADA.

RT  - OP0010 (3.95) Změna textu na záložce326822
Pro lepší zobrazování záložek zkrácen text na záložce St. plány.

RT  - AN0030 (5.03) Změna textů pro notifikaci322866
Změněn text posílaný uživateli jako výzva k notifikaci, změněn text upozorňující na odeslání výzvy.

RT  - ES0010 (13.21) Položky týkající se přerušení do bloku Přerušení, Podmíněný327201
zápis s popiskem
Položky týkající se přerušení do bloku Přerušení, Podmíněný zápis s popiskem.
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