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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.

EXTERNISTÉ V IS/STAG

V IS/STAG je možné evidovat v seznamu osob i osoby externí, např. osoby z "okolí" dané školy, které jsou
typicky vedoucími či oponenty kvalifikačních prací. IS/STAG nově umožňuje těmto externistům omezený
přístup do systému a k některým jeho funkcím.

POSUDKY VŠKP

První funkce, která je pro externisty k dispozici, je práce s aplikací Hodnocení VŠKP, kde mohou vyučující,
vedoucí a oponenti nahrávat či zadávat své posudky. Postup pro použití této funkce je následující:
Na katedře se práce s VŠKP prakticky nemění - ve formuláři Vysokoškolské kvalifikační práce (AN0030)
vyplní sekretářka katedry údaje o VŠKP, do seznamu osob v Seznam osob (OS0010) (případně, není-li
ještě uveden) zadá údaje o externistovi — nesmí zapomenout uvést i jeho e-mailovou adresu. Pak je v
AN0030 možno použít tlačítko s ikonkou "N" a tím nechat IS/STAG odeslat externistovi e-mailovou
notifikaci.

Po kliknutí na odkaz v e-mailu je uživatel přiihlášen do portálu IS/STAG speciálním kontem externisty,
které mu umožní přístup pouze na vybranou funkci (v budoucnu na více podporovaných funkcí, které
budou k dispozici).
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Detailněji je přístup pro externisty i jeho použití v posudcích VŠKP popsána v nápovědě: 
.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_externisti.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 28.07.2020 - 12.08.2020 (BUILD 200812)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 328539
Cca 2 roky byla v portálu funkce, která během špičky předzápisu (cca 4 hodiny "kolem" špičky) blokovala
funkci na vyhledávání VŠKP v Prohlížení IS/STAG. Dříve byla funkce extrémně náročná vůči databáze (na
ZČU v roce 2019 způsobila komplikace při předzápisu). Nyní po optimalizaci této funkce již není potřeba
blokovat ji a proto se omezení ruší.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)179244
Rozšířeny možnosti odeslání, zprávy lze nově posílat také jako "oznámení" (notifikace). U oznámení
mohou autoři sledovat stav přečtení a adresáti si mohou volit způsob doručení. Více v nápovědě
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_hromadny-email.html#novinky.

RT 317615
Přidání zobrazení státnícových termínů do rozvrhu studentů

RT  - Klub absolventů304498
Úprava ověřování absolventů v systému při registraci do Klubu, předvyplnění studia i studujícím
studentům (budoucím absolventům).

RT  - Webové služby - Do WS programy/getOborInfo,323347
programy/getOboryStudijnihoProgramu, prijimacky/getRizeniObory dodelany polozky z
noveho formulare OP0060
Marketing.

RT  - Webové služby - Vylepšení modulu pro komunikaci s externími systémy328621
dosud pokud modul nabíhal v okamžiku, kdy neběží STAG databáze, nenaběhl správně a už se nezotavil.
Upraveno, aby to zotavil při libovolných výpadcích v libovolný okamžik.

Globální-
Interní - Timeout při nahrávání souborů zvýšen z 10 minut na 30 minut kvůli občasným problémům.

DATABÁZE

RT  - Nová role327633
PORTAL_EPRIHLASKA_WEB_SLUZBY - Webové služby pro E-přihlášku pro přístup z externích aplikacích
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RT  - Úprava pohledů326559
Sjednocení where podmínek u pohledů VSTUDENTI, VSTUDENTI_V_ROCE a
VSTUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE

RT  - Nový parametr -EPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE327910
Nevyžadovat další osobní údaje v E-přihlaášce A/N

RT  - Nová položka tab. studenti_prijezdy_osoby325584
Přidává se - ZDR_SPECIFIKA

RT - Zrušení role305419 
Zrušení role STUDENTI - tím přestávají studenti mít přístup do windows klienta

RT  - Změna logování304863
Zrušeno logování posledního přihlášení pro studenty ve win klientovi vzhledem k předchozího zrušení
přístupu

RT  - posilani notifikaci z hromadneho e-mailu179244
novy sloupecek a nova hodnota do ciselniku notifikaci pro posilani notifikaci z hromadneho e-mailu

RT  - posilani notifikaci z hromadneho e-mailu179244
neni

RT  - posilani notifikaci z hromadneho e-mailu179244
novy sloupecek k notifikacim

RT  - posilani notifikaci z hromadneho e-mailu179244
novy sloupecek k notifikacim

RT  - Aktualizace dat v Klubu absolventů po absolvování304498
Po absolvování studenta (nastavení příznaku studenti.absolvent na A) se podle osobidna vyhledá
absolvent v Klubu absolventů a v případě nalezení se aktualizují údaje o jeho studiu.

RT  - posilani notifikaci z hromadneho e-mailu179244
novy sloupecek a nova hodnota do ciselniku notifikaci pro posilani notifikaci z hromadneho e-mailu

RT  - Úprava přístupu k minor studentům pro referentku327845
Stud. referentka má rovnocenný přístup i ke studentům cizí fakulty, kteří studují nějakou minor
specializaci z její mateřské fakulty.

RT  - Dipl.324484
změna tří položek na povinné - V tab. abn_diplomove_prace se mění položky - TYHOIDNO_OPONENT,
TYHOIDNO_VEDOUCI a TYHOIDNO_VSKP.

RT  - Tab. osoby – změna čtyř položek na nepovinné328185
Mění se položky - statidno_naro, misto_nar, obcanstvi_kvalifikace a stav.

RT  - Platební brána Flywire328344
Provedené změny: nový parametr FLYWIRE_ILINK_URL, nová doména POVOLIT_BRANU, položka
PZ_PREDPISY.POVOLIT_PLATEBNI_BRANU je napojena na doménu povolit_branu.

RT  - Dipl.324484
změna tří položek na povinné - V tab. abn_diplomove_prace se mění položky - TYHOIDNO_OPONENT,
TYHOIDNO_VEDOUCI a TYHOIDNO_VSKP.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Prohlížení/Studenti327793
syntaktická chyba v základním selectu.

RT  - Epřihláška - Přihlášení přes mojeid328444
Oprava chyby přihlášení, kdy existoval záznam v PR_UCHAZECI_WWW, který neměl vyplněnou externí
identitu, a zároveň existoval záznam v OSOBY, který ji vyplněnou měl.

RT  - Webové služby - Změna chování v případě neplatných přihlašovacích údajů328217
aplikace WS dosud v případě, že jí byly předány neplatné přihlašovací údaje, vracela HTTP kód 500 (při
volání služeb), což bylo špatně. Nově vrací adekvátní kódy 401 nebo 403 podle konkrétní situace, v těle
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odpovědi se zároveň nacházejí příslušné detailní informace. Důsledkem této úpravy je bohužel situace,
kdy zapamatovaná dlouhodobá přihlášení (tokeny) externích/mobilních aplikací budou po aktualizaci na
tuto verzi zapomenuty - klienti se budou muset znovu přihlásit.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 316706
Uprava prav k souborum pro externiho uzivatele.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava pohledu327788
Oprava pohledu VPR_SPOJOVAJI, nebral v úvahu konkrétní kombinaci a referentka tak mohla vidět i
studenty na cizí kombinaci

RT  - Oprava pohledu 327990
Oprava chyby ORA-01733 v pohledu VSTUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE

RT  - Oprava pohledu 327990
Oprava chyby ORA-01733 v pohledu VSTUDENTI_V_ROCE

RT  - posilani notifikaci z hromadneho e-mailu179244
oprava posilani notifikaci

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Security fix316918
Odebrání přímých systémových práv, náhrada voláním pg_user

RT  - Úprava SIMS321117
Úprava formátování XML souboru

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ES0050 (3.04) Úprava změny hesla316918
Upraveno na klasické hvězdičkové zobrazení s položkou heslo a další položkou pro jeho potvrzení

RT  - OS0010 (4.30) Security fix316918
Odebrána nadbytečná práva

BOREC NA KONEC

EDIT: Text k zamyšlení

jeho autor, případně kde to napsal
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