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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.

SETKÁNÍ ADMINISTRÁTORŮ IS/STAG 2020 V KLETEČNÉ JE ZRUŠENO!

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci jsme se rozhodli letošní seminář IS/STAG v prezenční formě
zrušit. Důvodem je hlavně zhoršující se aktuální situace a i to, že řada škol již zakazuje svým
zaměstnancům kamkoliv cestovat. Pokusíme se uskutečnit tento seminář v nějaké online podobě. O
podrobnostech i termínu vás budeme včas informovat.

OFICIÁLNÍ MOBILNÍ APLIKACE IS/STAG MOBILE

Jak kdysi řekl jistý vedoucí R&D: "Nikdo ti neuvěří, žes to vyřešil za jeden den. Však na tom jiní pracují už
měsíce! Teď běž dělat, že něco děláš, a já ti za pár týdnů řeknu, kdy je vhodná doba jim to říct." A tak
jsme po několika měsících intenzivního testování vydali ostrou verzi naší mobilní aplikace IS/STAG Mobile
pro Android. Na odkazu do  je možné si přečíst, co všechno umí, a případně si jíGoogle Play obchodu
rovnou vyzkoušet. Aplikace je určená pro studenty a vyučující.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.08.2020 - 11.09.2020 (BUILD 200911)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
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PORTÁL

RT  - Moje studium / Soubory studenta331157
Do portletu zavedeny další typy souborů - Čestné prohlášení a obecný soubor studenta.

RT  - ECTS výjezdy a příjezdy328817
Všechny tiskové sestavy předělány na nové stupnice známkování.

RT  - Praxe324584
Filtrování termínů na stránce studenta.

RT  - ECTS Výjezdy a Příjezdy329662
doplněn filtr na délku výjezdu.

RT 262458
Sestava Pořadí uchazečů podle bodů ze střední školy celkem (G_POR_BS) předělána do portálu.

RT 279436
Sestava Počty uchazečů podle přijímacích oborů (G_PR_PRH) předělána do portálu.

RT  - Podpora výuky323367
Zobrazení možného maxima bodů při hodnocení odevzdané práce.

RT ,  - Podpora výuky316300 322857
Zobrazení historie odevzdané práce. Zobrazení všech pokusů odevzdání a jejich hodnocení.

RT ,  - Podpora výuky314700 319832
Přidána možnost zvětšení oblasti s tématy semestrálních prací.

RT 328719
Úprava konfigurace propojení s IDP Shibboleth. V SAML metadatech odebrána možnost NameIDFormat s
hodnotou "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified".

RT  - IS/STAG / Žádosti studenta317200
doplněno případné předvyplňování poučení.

RT  - Prohlížení/Termíny/Studenti316292
do tiskové sestavy se stud. na termínu byl zapracován parametr TERM_TISK_SEZN_STUD_NADPIS_SL .

RT  - Externí systémy286009
Pro administrátory přidána možnost spouštění aktualizace dat přes EWP.

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.02) Do menu přidána položka323311
Do menu přidána položka pro volání formuláře ES0042 (Hromadný přesun předmětů a VŠKP). Formulář
je zařazen v menu Studenti.

RT  - ES0010 (13.22) Nepovinné položky328185
Položky Stát a Místo narození, Stav a Kvalifikace občanství jsou nepovinné.

DATABÁZE

RT  - Nový parametr300407
TERM_SZZ_POCET_POK_NAPRIC_ROKY - Počítání zkouškových pokusů u předmětů SZZ napříč roky.

RT  - Nové položky do pr_rizeni a pr_spojovaci328756
Přidávají se položky: PR_SPOJOVACI.WEB_TEXT_ZASKRTAVATKO a PR_RIZENI.ZASKRTAVATKO.

RT  - Parametr MINOR_PRISTUP330301
Parametrem MINOR_PRISTUP lze zamezit studijní referentce v přístupu k minor studentům jiné fakulty.

RT  - Nový parametr pro oblast TER316292
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Přidává se: TERM_TISK_SEZN_STUD_NADPIS_SL - Nadpis sloupce v tisk. sestavě seznam stud. na
termínu.

RT  - Párování předpisů a splátek pro jiné měny než CZK330583
Do pz_splatky se přidávají dvě položky: UCET_MENA_PUVODNI a UCET_CASTKA_PUVODNI.

RT  - Převod absolventů328185
V případě nevyplněného místa a státu narození se student nepřevede do modulu Absolvent a údaje je
třeba doplnit (jsou potřeba kvůli tisku diplomu).

PORTÁL - CHYBY

RT  - Žádosti studenta329009
úprava v selectu pro vyhledávání žádostí.

RT  - Témata kvalifikačních prací331042
Upraveno načítání parametrů, pokud není známá katedra tématu.

RT  - E-learningové kurzy330481
Oprava nastavování roku při vyhledávání založených kurzů.

RT  - Prohlížení/Kvalifikační práce330465
Ošetření vstupu.

RT  - Moje výuka/Hodnocení VŠKP330463
Ošetření vstupů.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Nastavování položky AKTUALNOST330772
Oprava - přepsáno z autonomní transakce (kterou zde nešlo použít) na compound trigger.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - OS0010 (4.31) Ošetření chyby329673
Doplněna správná hláška pokud uživatele nemá právo modifikovat uživatelská konta

RT  - GST_ROAK (4.04) Oprava u položky Stav studenta328050
Dle položky STUDENTI.DAT_UKONCENI: pokud je NULL, tak je to budoucí studium, pokud je IS NOT
NULL, tak je to ukončené studium.

RT  - Z_SK_TEX (10.21) Zdravotní pojišťovna a občanský průkaz se již nezobrazují330444
Kolonky jsou proškrtnuté.

RT  - ES0150 (3.17) Oprava výběru specializací330618
Na záložce Specializace zrušen v pre-query výběr podle položky celozivotni_vzdelavani.

RT  - ES0080 (2.45) Oprava výběru přijímacích oborů330600
Při výběru přijímacích oborů podle počtu přijatých uchazečů na daný obor se nezapočítávali uchazeči
přijatí ve druhém kole přijímacího řízení.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - RA0010 (4.33) Změna délky328050
Změna délky položky cisoboru.

RT  - ES0080 (2.44) Změna výběru přijímacích oborů329250
Do formuláře přidáno zaškrtávátko pro zúžení výběru přijímacích oborů pouze na ty, kde jsou přihlášeni
uchazeči.
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BOREC NA KONEC

Měly být spásou z hlubin, do nichž se propadla profesionální publicistika. Měly se stát odrazovým můstkem
občanské angažovanosti ke světlejším zítřkům, informační společnosti a převahy informace nad materií.

Weblogy.

Nestaly se ničím z toho. Jak to tak bývá u všech revolucí, které lidstvo na trase k osvícení potkalo,
předpoklady a optimismus věrozvěstů ani temné mručení a pesimismus škarohlídů se nenaplnily, ačkoliv
obě strany se budou zaklínat, že přeci jen na jejich straně byla nakonec pravda.

Ta pravda, která se stává nejčastější obětí podobných půtek.

Patrick Zandl: Zlatá éra weblogů


