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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.

ON-LINE SEMINÁŘ IS/STAG V ÚTERÝ 10.11.

Letošní seminář proběhne online formou v úterý 10.11. Začátek předpokládáme v 9 hodin. Další informace
Vám budou zaslány na Vámi zadaný email. POZOR! Registrace je nutná!

Program a další informace, včetně adresy, na které bude seminář dostupný, budeme rozesílat e-mailem.

Prosím registrujte se na této adrese:
https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/Seminar_prihlaseni.html

ERASMUS WITHOUT PAPER VS. IS/STAG

Základní informace o propojování IS/STAG a projektu EWP). Pro základníErasmus Without Paper (
seznámení s EWP, pochopení rozdílu mezi OLA a EWP i o aktuálním stavu napojování IS/STAG na EWP
(říjen 2020) jsme pro vás připravili video, které lze spustit . ZDE

Další informace naleznete na adrese .https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/EWP/

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.10.2020 - 27.10.2020 (BUILD 201027)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT   - Nastavení automatického zasílání zpráv (S051)332947
Pro správce přidána možnost nastavit hodnotu libovolného parametru na "%".

RT 304498
Nový parametr ABS_PRIHLASENI_IDENT a jeho implementace do modulu klubu absolventů do registrace.
Možnost vyžadovat registraci namísto rodným číslem podle čísla diplomu.

RT   - Nastavení automatického zasílání zpráv (S051)259266
Správce má k dispozici informaci pro koho jsou viditelné jednotlivé definice (v tooltipu v seznamu definic
a vypsané v detailu definice při zakládání nové objednávky).

RT   - Pečetění potvrzení o studiu331100
Uvedena prvotní verze pro koordinované testování (týká se UPCE).

RT 279436
Sestava Počty studentů na univerzitě (GST_POC3) převedena do portálu.

RT   - Upraveno zobrazení bodů z předmětů přijímacího řízení323942
V místě, kde se zveřejňují výsledky uchazečům. Dříve se v případě, že vyšlo "0" bodů, zobrazil text
"Zatím neuvedeno" v případě, že nebyl vyplněn datum u tohoto výsledku. Což nemusí být a bylo to pak
matoucí. Nyní vždy, když je uvedeno "0" bodů, je tato "nula" také zobrazena.
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RT   - Hromadné posílání e-mailů (S028)332780
Zprávy odeslané formou oznámení budou nově mít nastaveného odesílatele podle autora hromadné
zprávy (dosud tam bylo generické označení dané názvem univerzity).

RT   - Moje údaje324555
Závazky studenta - možnost platby přes platební bránu Flywire.

RT   - ECTS Smlouvy329662
Doplněn export vyhledaných smluv do xlsx.

RT   - ECTS Výjezdy329662
Doplněno několik nových položek do exportního výstupu s vyhledanými výjezdy.

RT   - ECTS Smlouvy329662
Doplněn filtr na program finacování.

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

WINDOWS KLIENT

RT   - PJ0022 (1.20) Registrační e-mail malými písmeny334395
Registrační e-mail malými písmeny

RT   - PJ0022 (1.21) Položka Datová schránka312536
Položka Datová schránka

RT   - PJ0020 (2.86), PJ0021 (3.42), PJ0022 (1.22) Položka Informovat o kladném334809
rozhodnutí prostřednictvím IS
Položka Informovat o kladném rozhodnutí prostřednictvím IS

RT   - ES0070 (2.13) Změna pro sdružené obory327684

Ve formuláři je možné měnit studentovi specializace studijního programu i specializace v kombinaci, které
nejsou součástí studentova st. programu (sdružené obory).

RT   - PJ0042 (1.25) Filtrování jednooborů a kombinací, počty vybraných a označených,334738
design
Filtrování jednooborů a kombinací, počty vybraných a označených, design

DATABÁZE

RT   - HK331692
Nové položky - Doplnění položek do výstupu Studenti na výjezdu

RT   - HK312536
Datová schránka - Přidán parametr výstupu Datová schránka do HK0020 a HK0030

RT   - Datová schránka312536
Převod datové schránky z e-přihlášky do přij. řízení

PORTÁL - CHYBY

RT   - Nastavení automatického zasílání zpráv (S051)331766
Příliš malý (nízký) seznam objednávek, který nešel zvětšit.

RT   - Webové služby - Chyba při přenosu částky z CSOB334829
TUL. Opraveno.

RT   - Hromadný e-mail334861
Oprava skupiny učitelé katedry.
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RT   - Moje studium/Zápis na termíny334845
Oprava v převodu na nové známkovací stupnice.

RT   - Webové služby334872
Kritická chyba (která se ale vyskytovala naprosto náhodně a sporadicky, objevena na AVU) použité
externí softwarové komponenty způsobující odesílání špatných e-mailů z naší aplikace. Komponenta
vyměněna za lepší a opraveno.

RT   - Moje studium/Zápis na termíny334797
Oprava v převodu na nové známkovací stupnice.

RT   - E-přihláška - Přímý odkaz na výběr oboru334722
Oprava.

RT   - Webové služby334544
Oprava exportu rozvrhu do kalendářů kvůli nové možnosti nastavení On-Line výuky

RT 334315 
Opraveno obnovování přihlášení v IE 11, kde nefungovalo (IE požadavky na obnovení cachoval, takže na
server tyto ani nedorazily).

RT   - Registrace uchazečů334395
Oprava duplicitních e-mailových adres v případě, že je adresa zadána vícekrát jen s různě velkými
písmenky. Sjednoceno, e-maily jsou nově evidovány nehledě na velikost písmen.

DATABÁZE - CHYBY

RT   - Oprava triggeru334326
Chybně odesílané notifikace při změně registračního e-mailu.

RT   - Oprava aktivit334612
Správné nastavení SMAZAT při přiřazení, odebrání a opět přiřazení předmětu či rozvrhové akce k aktivitě.

RT  ,   - Samozápis333121 331440
Při samozápisu se v důsledku předchozí úpravy (kvůli RT331440) neprovádělo doplnění dat. nástupu u
přerušení a překlopení na Studuje.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT   - Praxe326319
Nové typy souborů pro praxe na žádost FF ZČU.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT   - PJ0022 (1.19) Oprava hlášky o odesílání změny registračního mailu334326
Oprava hlášky o odesílání změny registračního mailu.

RT   - PZ0010 (3.43) Oprava kontroly roku.334397
Oprava kontroly roku mezi předpisem a přiřazováním přijímacích oborů.

RT   - ES0050 (3.05) Oprava změny hesla326758
Oprava chování tlačítka zrušit.

RT   - SY0010 (4.02) Oprava změny hesla326758
Oprava chování tlačítka zrušit.

RT   - ES0190 (4.11) Zvětšení délky položky334814
Zvětšení délky položky kvůli jednorázovým předmětům.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
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RT   - RA0120 (2.14) Odblokování položek334865
Odblokování položek Příjmení Jméno pro možnost opravy.

BOREC NA KONEC

http://pas-faux-pas.blogspot.com/2019/01/na-zdravi.html
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