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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.

E-PŘIHLÁŠKA: ZMĚNA PŘIHLAŠOVÁNÍ

V aplikaci E-Přihláška došlo k zásadní změně dlouholetého způsobu ověření uchazeče. Dosud aplikace pro
ověření přístupu používala rodné číslo uchazeče a pro kontrolu iniciály jeho jména a příjmení. Tento způsob
byl léty prověřen, nicméně byl v létě 2020 napadnut jako nezákonný ÚOOÚ ( ).související dokument zde
Změnu doznává i způsob publikace výsledků přijímacího řízení uchazečům. Preferovaným způsobem je nyní
již využití záložky integrované přímo do aplikace E-Přihláška.

E-přihláška ke studiu v IS/STAG nyní používá způsob známý z většiny e-shopů - ověření svého "klienta"
neprovádí sama, ale důvěřuje nějakému jinému systému. Základním systémem, který lze využít, je běžný
e-mail. Uchazeč zadá svoji e-mailovou adresu, E-Přihláška na tuto adresu zašle e-mail s potvrzovacím
odkazem. Tento odkaz umožní uchazeči následně podání e-přihlášky i kdykoliv později přístup do aplikace -
například pro zjištění výsledků přijímacího řízení.

V IS/STAG je také připravené Google přihlášení, ale v době vydání nové verze aplikace není k dispozici (je
nutné schválení přímo od Google, což může trvat až několik týdnů). K vyzkoušení budoucí funkcionality je
toto přihlášení k dispozici na .DEMO portálu IS/STAG

Rodné číslo uchazeče je nyní vyžadováno až na stránce Osobní údaje.

Více informací naleznete v .nápovědě k aplikaci E-Přihláška
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.09.2020 - 30.09.2020 (BUILD 200930)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Přijímací řízení331806
Použití parametru PR_WEB_NUTIT_EPR a odstranění použití rodného čísla.

RT  - Prohlížení/Rozvrh. akce/Doch. listy332946
zapracován parametr DOCH_LIST_TEXT_NA_UVOD.

RT  - Epřihláška - NOVÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO APLIKACE327077
Přihlašování registračním e-mailem. Vyžaduje novou verzi aplikací zdroje, civ-portal, portal-structure.
Rodné číslo vyžadováno až na stránce Osobní údaje.

RT  - Interní poznámka309373
Prohlížení - převedeno na nové stupnice známkování.

Globální-
Zařazen identifikátor od Google Search Console, který přesvědčí Google, že doména je pod správou
vývojářů IS/STAG (konto vyvojari.isstag@gmail.com). Je to opatření kvůli možnosti přihlašování přes
Google identitu.

RT  - Interní poznámka309373
Moje studium/Výsledky studia - převedeno na nové stupnice známkování.

RT  - Interní poznámka309373
Prohlížení/Termíny - převedeno na nové stupnice známkování.

RT  - Interní poznámka309373
Sestava historie registr. stud. na termin - převedeno na nové stupnice známkování.

RT  - Prohlížení331371
Úlevy z důvodu zdravotních specifik - přidána případná ikonka značící COVID.

RT  - Zkouškový a zápočtový katalog330048
Úprava finálních statistik a doplnění popisku pro tyto statistiky.

RT  - Žádosti studenta331768
Úprava v právech pro tajemníka fakulty.

RT  - Garant oboru (S065)312794
Doplněna možnost úprav popisných položkek studijního programu pro garanty programů, s tím související
nový parametr, kterým lze změnu položek garantům zpřístupnit.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)331998
Když se ze seznamu vyřadili někteří adresáti, tak se počet příjemců změnil až po reloadu stránky a ne
okamžitě - upraveno, počty se mění dynamicky, ihned.

RT  - ECTS Výjezdy329662
Přidán filtr na stud. program, obor a stud. referentku studenta.

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

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

RT 329256
První verze velkých úprav týkajících se nového přihlašování do e-přihlášky. Mnoho změn bylo potřeba
udělat v samotném portálu IS/STAG.

RT  - Podpora výuky316946
Upraveno volání akcí nad semestrálními pracemi.
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WINDOWS KLIENT

RT  - GST_SEZO (5.42), GST_SEZA (8.12) Doplněn parametr sestavy327201
Parametr Podmíněný zápis.

RT  - STAG2 (16.03) Přepnutí sestav na portálovou verzi279436

Sestavy g_por_bs a g_pr_prh přepnuty do portálové verze.

RT  - ES0010 (13.23) Nová položka u výjezdu330745
Virtuální mobilita - Nová položka u výjezdu - Virtuální mobilita.

DATABÁZE

RT  - Nové položky tabulek330745
Do tabulek studenti_vyjezdy a studenti_prijezdy_studia se přidává položka VIRTUALNI_MOBILITA.

RT  - Změna SIMS330620
Změna data ukončení narušeného studia z 31.8. na 1.9. na základě změny na SIMS.

RT  - Nové položky tabulky cis_skol331177
Přidávají se položky: PIC, ECHE_CODE, ECHE_OD, ECHE_DO a PLATNOST.

RT  - Kontrola změny rozvrhové akce331026
Základní údaje nelze měnit, pokud je akce požadována v burze zápisů.

RT  - Zrušení parametru ABS_UCHOVAVAT_RC331512
Parametr se již nepoužívá.

RT  - Úprava 7 položek studijni_programy.tyhodno......331652
Položky se mění na povinné.

RT  - Úprava párování plateb pro platby v jiné měně330583
Pro platby v cizí měně se částka při shodné měně předpisu a splátky přepíše z částky v korunách na
častku v cizí měně.

RT  - Přidání UK do tabulky abn_diplomove_prace328153
UK je nad položkami: ADIPIDNO, ULOZENY_SOUBOR_NAZEV, ULOZENY_SOUBOR_VELIKOST.

RT  - Nový parametr331806
pr_web_nutit_epr - Má uchazeč použít k zobrazení výsledků přij. řízení e_přihlášku A/N?

RT  - Nový paramer DOCH_LIST_TEXT_NA_UVOD331806
Text na úvod docházkového listu

PORTÁL - CHYBY

RT , , , ,  - Hromadné posílání e-mailů (S028)331252 331058 331251 331629 331342
Drobné opravy související s posíláním formou oznámení.

Globální- - Webové služby
WS pro návrat vytvořených/podepsaných dokumentů z externí aplikace firmy Marbes nebyly dosud
omylem pokryty jménem a heslem. Opraveno.

RT  - Oprava výstupu do Jasper reportů v PDF, kdy tato softwarová komponenta329611
nepodporovala nedělitelné mezery a částečně i špatně tučné písmo
Upraveno/opraveno.

RT  - Praxe330334
Oprava úpravy údajů existujícího účastníka praxe.

RT 330785
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Oprava aktualizace struktury navigace portálu ve speciálním případě, který nastal na UHK.

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  - Podpora výuky325456
Opraveno kopírování způsobu hodnocení od bloku při tvorbě tématu semestrální práce studenty.

RT  - Webové služby - Napojení na MS Teams332723
Opravena chyba při mazání studentů z týmu při synchronizaci (Write requests are only supported on
contained entities).

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava samozápisu331440
Volal se chybně update tabulky STUDENTI, kontroly, které to způsobily se nemusí v případě samozápisu
provádět.

RT  - Oprava převodu do archívu331708
Oprava podmínky pro převod do archívu kvůli samozápisu.

RT  - Oprava SIMS332958
Oprava kontroly pro nově zapsané studenty.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - AN0030 (5.06) Oprava pro typy hodnocení VŠKP331234
Pokud nejsou typy hodnocení VŠKP zadány u stud. programu, je nyní možné zadávat je přímo ve
formuláři.

RT  - AN0030 (5.07) Oprava kopírování VŠKP309105
Při kopírování VŠKP se nezobrazily ve formuláři zkopírované osoby, takže je uživatelé k nové práci
vkládali znovu a vznikaly tak duplikované záznamy.

RT  - SY0270 (1.10) Oprava zobrazení záznamů330372
Oprava zobrazení záznamů, u kterých není uveden typ dokumentu.

RT  - PZ0030 (3.51) Přidání atributů331470
Přidání chybějících atributů.

RT  - ES0170 (2.14) Oprava kontroly studia332655
Opravena kontrola, zda student již má zadaný st. program v daném roce zapsán.

RT  - SY0202 (9.17) Opava identifikace session333045
Oprava volání EK na standardní volej_form.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - OP0010 (3.96) Přidání položky325780
Přidání položky vyuka_spolecna_fakulta.

RT  - OP0010 (3.97) Hodnocení - povinné položky331234
Všechny položky pro typy hodnocení jsou nyní ve formuláři povinné.

RT  - PJ0040 (2.53) Změna zobrazení roku328286
Změna zobrazení aktuálního roku při sestavování skupin oborů.

RT  - PZ0020 (3.39) Přidání položky přepínače305785
V přepínačích pro zobrazování studentů přidána možnost zobrazit pro přiřazení k předpisu jen studenty s
bankovním účtem a naopak u studentů přiřazených k předpisu ty, kteří nemají bankovní účet.
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BOREC NA KONEC

Dune 2020

Frank Herbert / Denis Villeneuve
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