
NEWSLETTER IS/STAG 2020, ZÁŘÍ I

Build: 28.08.2020
Release: 03.09.2020
Newsletter: 03.09.2020

PDF verze: https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2020-09-03.pdf

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.

VÁŽENÍ ZÁJEMCI O LETOŠNÍ SEMINÁŘ IS/STAG

Prozatím stále platí náhradní termín 20. - 22. 10. 2020. Registrace bude otevřena v horizontu 14 dní -
stále ještě čekáme, jak se situace vyvine. Pokud již jste se registrovali na původní květnový termín,
prosíme vás, abyste se . A zároveň pokud již víte, že např. máte na škole v platnostizaregistrovali znovu
nějakou vyhlášku, která vám účast na podobných akcích zapovídá (a tedy za celou školu se nebude
účastnit nikdo), tak nám to dejte co nejdříve vědět.

NOVINKY VE SPRÁVĚ MOBILIT

K mobilitám byly dopracovány možnosti vložení programu financování a vložení donora. Obě tyto možnosti
se nacházení v 'IS/STAG / ECTS Výjezdy' ve dvou nových záložkách a to 'Programy financování' a 'Donoři'.
Přístup do těchto záložek mají role Administrátor a ECTS koordinátor instituce. Nadefinovaný program
financování lze nově nepovinně přiřadit ke smlouvě. K nabídce výjezdu lze nově přiřadit grant vytvořený v
rámci donora. Oficiálně mají být tyto úpravy uvolněny na začátku října, nyní jde tedy hlavně o verzi k
vyzkoušení v ostrém provozu.
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.08.2020 - 28.08.2020 (BUILD 200828)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 329550
Úprava varování ve vizualizaci studentova studia v případě, že není vybrán žádný modul u modulárního
studia.

RT  - ECTS Výjezdy328712
ECTS dokumety LA, CHLA, CHLA2, CHLA2, ToR, SAF - úprava v zobrazování telefonu a emailu.

RT  - ECTS Výjezdy322676
Zavedeny nové záložky Donoři a Programy financování.

RT  - ECTS Příjezdy325584
V přihlášce doplněna možnost vložení zdravotních specifik uchazeče.

RT  - ECTS Smlouvy316591
zavedena možnost řazení ve vyhledaných smlouvách.

RT  - Kompletně hotová možnost přístupu externistů do systému316706
Nyní pro první funkci zadávání posudků k VŠKP. Detaily viz newsletter IS/STAG: 

 a popis v nápovědě: https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2020-08-13
.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_externisti.html

RT  - Webové služby - Spisovka BBM327393
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Navýšen timeout na komunikaci s touto spisovkou na 20 vteřin, zároveň umožněna parametrizace této
hodnoty v konfiguračním souboru modulu WS.

WINDOWS KLIENT

RT  - G_ST_VYJ (2.04) Úprava zobrazování financování, doplnění řazení 327876
Řazení podle financování

RT  - PJ0021 (3.40) Parametr EPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE328185
Při nastaveném parametru není povinné místo a stát narození, stav a kvalifikace občanství.

RT  - PJ0020 (2.84) Parametr EPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE328185
Při nastaveném parametru EPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE není povinné místo a stát narození,
stav a kvalifikace občanství.

RT  - PZ0010 (3.42) Položka Platební brána nabývá více hodnot329285
Položka Platební brána nabývá více hodnot.

DATABÁZE

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

RT  - HK328253
nové položky - Anglické názvy programu, oboru a státu adresy (Nové položky STAT_EN a
STAT_EN_TRV).

RT  - Doplnění grantů pro portál300407
granty pro ZAPIS_O_SZZ.

RT  - Evidence MO Smluv328963
Přidávají se položky do mo_smlouvy: -HODNOCENI_SKOLY -HODNOCENI_SKOLY2 -MOPFIDNO.

RT  - Potvrzení o studiu el. cestou323097
Přidává se položka - STUDENTI.POTVRZENI_TISK_DATUM a parametr -
STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU.

RT  - Odstranění větičky v RIToR 328817
Vkládá se nová položka cis_hodnoceni.an_nazev_dokumenty.

RT  - Změna UK tab. PX_MISTO_TERMINY329288
UK se rozšiřuje o položku NAZEV_CZ.

RT  - Mobility 3.část322676
Přidána položka mo_zony.mena

RT  - Nová položka v tab. pz_predpisy328737
Přidává se - UCETNI_ANALYTIKA, slouží pro identifikaci a správné zařazení v učetnictví.

RT 325780 - Nová položka tab. studijni_programy
Přidává se: VYUKA_SPOLECNA_FAKULTA - fakulta, která spolupracuje na výuce a bude tisknutá na
diplom spolu se jménem děkana.

RT  - HK329544
nové položky - Položka Kompletní přidána do výstupu pro přijímací řízení.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Export dat329540
Úprava kontroly zadaných parametrů pro export dat evidovaných o studentovi.
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RT  - Moje výuka/Hodnocení VŠKP328994
omylem odstraněno předzvolení konkrétní práce v případě přístupu externisty.

RT 328853
Možnost zranitelnosti Reflected XSS v jednom formuláři v grafickém předzápisu, opraveno.

RT 328957
Oprava přístupu k informacím o studentovi.

RT  - Webové služby - EWP328724
Oprava načítání dat o partnerovi pro meziinstitucionální smlouvu.

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.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Kroužkový předzápis326990
Opraven zápis zakázaných akcí přes kroužkový předzápis. Opraven výpis akcí zapisovaných přes
kroužkový předzápis, které se nepovedlo zapsat.

BOREC NA KONEC

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Виктор Степанович Черномырдин, 1993
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