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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.

MOŽNOST EVIDENCE ONLINE VÝUKY V IS/STAG

V IS/STAG máme již cca 5 let funkci, která umožňuje zadat k jednomu či více výskytům rozvrhové akce
nějakou změnu oproti běžnému stavu. Umíme evidovat, že konkrétní výskyt (tedy konkrétní týden, kdy se
akce učí) se buď nekoná, odpadá, či nastal rektorský den. Umíme u této změny evidovat případně i
suplujícího vyučujícího, umíme evidovat i například zkrácení výuky (změnu času od - do daného výskytu
výuky). Nově je možné tímto způsobem označit daný výskyt výuky jako "Probíhá online".

Tato informace se - stejně jako ostatní typy změn - zobrazuje ve všech rozvrzích, v nichž se daná
rozvrhová akce vyskytuje - tedy i v rozvrhu studenta, o který jde především.

Nastavení toho, že daný výskyt akce má nějakou takovouto vlastnost, se provádí v portálu na stránce Moje
Výuka / V seznamu "Předměty učitele" u konkrétního předmětu ve sloupci "Výskyty výuky". Nastavovat to
mohou různí uživatelé, od učitelů přes sekretářky kateder po rozvrháře či administrátory. Popis celé
funkcionality je k dispozici zde:

https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/rozvrhy-predmety_vyskyty-vyuky-ra.html
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 01.10.2020 - 13.10.2020 (BUILD 201013)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Úprava vizualizace studentova studia334138
Pokud segment obsahuje pouze samé C bloky, nebude nikdy označen jako "povinný", bylo to matoucí.

RT  - ECTS Příjezdy/Předměty334113
Doplněna kontrola na vylučující předměty.

RT  - ECTS Výjezdy a Příjezdy334113
Úprava v možnosti hromadné změny stavu mobility.

RT  - ECTS Výjezdy319526
Stavy předělány na možnost definovat si přechody pro různá pracoviště.

RT 332758
U sestav pro počty studentů doplněny a barevně odlišeny kvůli zpřehlednění všechny mezisoučty, bez
zadání fakulty vyjedou i celkové počty v rámci univerzity.

RT  - Webové služby - TUL napojení na banku332367
Nově stahujeme i položky "protistrana částka a měna" a ukládáme je do naší interní tabulky pro párování
(PZ_SPLATKY_EXTERNI).

RT  - Upraveny exporty seznamu příjezdů / výjezdů z portálových aplikací334108
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Nově již nevyužívají vazby na modul WS, ale probíhají přímo z portálu. Spíše interní záležitost, nicméně
nyní budou do budoucna vždy naprosto přesně odpovídat zadání v portálu.

RT  - E-přihláška - Osobní údaje333981
Přidán nový parametr , který umožňuje změnit text o zpracování osobních údajůGDPR_POPIS
zobrazovaný uchazečům o studiu.

RT 334055
Odkazy na nápovědu portletů nově vedou do nového okna prohlížeče.

RT  - Možnost označit "online" výuku332014
Konkrétně jeden výskyt rozvrhové akce lze označit, že probíhá online. Děje se tak stejně jako již několik
let lze označit výuku, která odpadá či se nekoná. Uživatelský popis je k dispozici zde: 

.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/rozvrhy-predmety_vyskyty-vyuky-ra.html

RT  - ECTS Výjezdy333271
Upraven formulář pro výjezd o možnost volby typu cílové instituce.

RT  - Interní poznámka309373
Zápis na termíny - předěláno na nové klasifikační stupnice.

RT 314966
Úprava zobrazení kontaktů na studenta v prohlížení IS/STAG (telefon, mobil, e-mail, soukromý e-mail),
nově bude mít parametr  jiný význam. Na školách, kde nicZOBRAZIT_KONTAKTY_STUDENTA_UC
nezměníte, se nic nezmění. Význam a možnosti parametru budou změněny až teprve poté, co si tuto
verzi nasadí všechny školy.

RT  - E-learningové systémy333298
Aplikace nově nepovoluje vytvářet skupiny/kurzy pro již ukončené akademické roky.

RT 333508
Oprava přihlašování přes nová e-mailová konta. Neuděláno odhlášení v případě, kdy se člověk střídavě
hlásil různými odkazy z e-mailů.

RT  - Oprava odhlašování z portálu333440
Pokud je přihlášen uchazeč do e-přihlášky a klikne na odhlášení, nedojde k přenosu do přihlašovacího
systému dané školy (jako by to byl běžný uživatel), ale dojde jen k odhlášení a bude opět na stránce s
e-přihláškou.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů313152
Doplněno zobrazení potenc. počtu uchazečů o výjezd atd.

RT  - ECTS Výjezdy a Příjezdy333039
Počáteční přednastavení filtrů pro fakultní koordinátory.

RT  - E-přihláška - Osobní údaje320365
Novým parametrem  lze schovat položky kvalifikátorEPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE
občanství, stát a místo narození, rodinný stav, tituly a rodné příjmení.

RT  - E-přihláška - Info a platba332970
Termín pro platby typu PU (uznání zahraničního studia) a PD (další platby) určuje položka
PZ_PREDPISY.PLATNOST_OD. U těchto plateb možnost platby kartou nezmizí ani po termínu.

RT  - Webové služby310324
WS vracející rozvrhy po jednotlivých datech nyní nevracejí rozvrhové akce, které se ve skutečnosti v
daném dni vůbec nekonají (mají u konkrétního výskytu nastaveno "Odpadá" či "Rektorský den" či
"Nekoná se"). Stejně tak se takové akce neexportují ani do kalendáře.

RT  - Webové služby - E-přihláška329256
Avizovaná změna způsobu přihlašování.

WINDOWS KLIENT

RT  - PJ0022 (1.18) Možnost nastavení registračního e-mailu332260

RT  - STAG2 (16.04) Přímé volání formuláře pro zobrazení e-přihlášek332260
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DATABÁZE

RT  - Rušení položky v tabulce abs_osoby331501
Ruší se položka - RODNE_CISLO.

RT  - Nové položky do tabulky pz_splatky_externi332367
Přidávají se položky - PROTISTRANA_MENA a PROTISTRANA_CASTKA.

RT  - Parametr GDPR_POPIS333981
Přidán nový parametr, který umožňuje nastavit základní text zobrazovaný na stránkách, kde
studenti/uchazeči zadávají osobní údaje do systému.

RT  - Předdefinovaný dotaz333240
Možnost vybrat schválené podklady s nezadanou VŠKP.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Témata kvalifikačních prací334084
Opraveno zobrazení chybových hlášek při přidávání omezení.

RT  - Sestava Počty studentů podle fakulty333673
Opraven výpočet v druhé tabulce pro počty k určitému datum pro předchozí akad. roky

RT  - E-přihláška - Export dat329540
Úprava kontroly zadaných parametrů pro export dat evidovaných o uchazeči.

RT  - ECTS Smlouvy/Pracoviště/Přiřazené podmínky333825
Oprava v selectu.

RT  - Webové služby333765
Oprava čistě textové verze zasílaných registračních e-mailů k e-přihlášce.

RT  - E-přihláška - Požadavky oboru326548
Sjednocení inkluzivity deadlinů pro podání přihlášky a pro úpravu souborů a dodatečné nahrávání známek
(oba jsou nyní inkluzivní).

RT  - Podpora výuky331402
Opraveno zobrazení členů týmu.

RT  - Webové služby334236
Oprava návratové hodnoty několika webových služeb v případě, že není uživatel oprávněn danou akci
provést. Dříve to vracelo HTTP kód 500, nyní správně 403.

RT ,  - Webové služby333265 333312 a další
Napojení na MS Teams a různé chyby při mazání a úpravách neexistujících týmů.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Doplnění grantu332716
Grant na funkci fn_rok_statnic pro sestavu Potvrzení o převzetí diplomu.

RT  - Oprava SIMS333984
Oprava narušeného studia pro více přerušení v této době z nichž jedno začíná 1.3.

RT  - Generování záznamů pro VZP334202
Při změně občanství či adresy cizí na cizí negenerovat záznam pro mínus.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PZ0030 (3.52) Oprava zobrazení dokladů.332296

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=331501
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=332367
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333981
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333240
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=334084
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333673
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=329540
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333825
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333765
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=326548
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=331402
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=334236
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333265
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id= 333312 a dal��
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=332716
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333984
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=334202
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=332296


Oprava zobrazení všech dokladů zvoleného studenta nebo uchazeče.

RT  - G_PR_DIP (4.07) Oprava podmínky v selectu332716
Podmínka pro par. datum promoce, použita funkce fn_rok_statnic místo fn_rok, doplněn počet
absolventů na konec sestavy.

RT  - G_PR_DIP (4.08) Oprava selectu332716
Podmínka pro datum promoce.

RT  - ST_KNIH6 (7.03) Přidání hlášky332483
Do knihovny přidána hláška, která upozorňuje uživatele, že nemá právo měnit daný záznam.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PJ0021 (3.41) Přidání položky312536
Přidání položky Adresa_datove_schranky.

RT  - PJ0020 (2.85) Přidání položky312536
Přidání položky Adresa_datove_schranky.

RT  - RA0120 (2.13) Změna práv k položkám308714
Pro administrátory a superrozvrháře možnost měnit hodnoty nejen vyučovacích hodin ale i hod_do a
hod_do. Pro katedry naopak zrušena možnost měnit hodnoty týdnů, dnů a hodin.

RT  - ES0042 (1.03) Úprava výběru studentu334019
Studenty je možné vybírat podle zadané hodnoty do položky Stav. Defaultně je nastavena na 'S'.

RT  - ES0042 (1.04) Změna kopírování předmětů334019
Změna kopírování předmětů z předchozích let. K předchozím letům v tomto případu patří i rok původního
studia.

BOREC NA KONEC

Recently, severe danger for whole humanity has emerged again in form of aggressive virus malware, which
decimates the Internet population. Many computers were infected a nearly all of them were encrypted by
ransomware called . Some governments have already announced digital quarantine forRANSOMVID-20
most affected companies and its employees are not allowed to use computers, smartphones, etc.

We need your help to solve this issue, otherwise we will have to return to the steam age technologies.

The Catch 2020
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