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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 ZÍSKÁNÍ VYJÁDŘENÍ UCHAZEČE

Potřebuje-li některá Vaše fakulta získat od přijatého uchazeče nějaké vyjádření (např. potvrzení zápisu ke
studiu), je možné text vyjádření definovat ve formuláři PJ0040 v sekci Zveřejnění výsledků, položka "Text
pro potvrzení zápisu uchazečem." Uchazečům se pak objeví výzva k vyjádření v e-přihlášce. Na základě
tohoto  (ne)potvrzení lze pak pracovat dále ve formulářích PJ0040 a ES0080.

PROBĚHL ONLINE SEMINÁŘ IS/STAG

Dne 11. 11. 2020 proběhl seminář IS/STAG, tentokrát v online prostředí. Doufáme, že pro vás byl přínosný
i přes netradiční formu a nemožnost osobních konzultací. Prezentovaná témata jsou ke stažení na
obvyklém místě: .https://is-stag.zcu.cz/administratori/seminare/2020_Online.html

FORMULÁŘ PRO ÚPRAVU UŽIVATELSKÝCH KONT

Pro potřeby správců vznikl nový formulář , ve kterémORION - VAZBY (SY0320)  je možné upravovat
údaje týkající se vazeb na externí systémy. Formulář je určen především pro menší školy, které toto
nemají řešeno automaticky nějakým systémem pro správy identit.
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 28.10.2020 - 19.11.2020 (BUILD 201119)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Hodnocení VŠKP320639
Doplněna možnost hromadného tisku posudků pro sekretářku katedry (v případě používání formuláře pro
uložení údajů o posudcích).

RT  - Praxe324865
Zobrazení katalogu organizací studentům, vyhledávání v katalogu organizací.

RT  - Program předmětu (S026)334637
Doplněna podpora parametru KDO_MENI_VYUKU_PRED, kterým lze vyučujícím zakázat "omlouvání"
předmětu.

RT  - Žádost o uznávání předmětů336069
Případné odkazy v textu 'Upozornění pro studenta' u typu žádosti se nově automaticky obalí do
prokliknutelné podoby.

RT  - Moje výuka / Rozvrh a předměty / Předměty učitele (S004)322499
Doplněna možnost volby počtu předmětů v rámci stránkování seznamu vyhledaných předmětů včetně
možnosti vypnout stránkování úplně.

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)324951
Filtr výpisu oborů ve skupinách Uchazeči o studium a Podané přihlášky rozšířen o volbu zobrazení jen
oborů, na kterých je přihlášen alespoň jeden student.

RT  - Žádosti studenta335528
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Doplněna možnost prokliku na informace o studentovi do prohlížení.

RT  - Webové služby323139
Do webových služeb vracejících rozvrhy dodělána položka "Počet vyučovacích hodin" (doplňková
informace z formuláře RA0010).

RT  - Webové služby333890
Připravena alternativní služba /prijimacky/getRizeniStatistikaSpec pro službu
/prijimacky/getRizeniStatistika. Nová služba bude ve výchozím stavu nedostupná, ale půjde
nakonfigurovat na použití speciálního způsobu přihlašování.

RT  - Webové služby - Upraveno napojení na spisovku BBM325155
Novinka při nahlížení do spisu.

RT  - Epřihláška - Přijímací řízení328756
Umožnění získání vyjádření uchazeče k textu danému položkou
PR_SPOJOVACI.WEB_TEXT_ZASKRTAVATKO.

RT  - Epřihláška336034
Rozšířené informace po odeslání registračního e-mailu u e-přihlášky. Info uživatelům o tom, za jak
dlouho jim asi e-mail přijde a co dělat, pokud ne...

RT  - Epřihláška - Tisk e-přihlášky335682
Odstranění starého tisku (TEX).

WINDOWS KLIENT

RT  - PJ0042 (1.27) Zrychlení kontroly výsledné délky položky Označení335228
Nedělá se procházením řádek ve formuláři.

RT  - G_POT_ST (6.50) Doplnění textu do sestavy329535
Pro podmínečně přijaté studenty.

RT  - PJ0025 (4.12) Přepnutí tisku na portálovou verzi335682
Přepnutí tisku na portálovou verzi.

RT  - STAG2 (16.05) Nový formulář Systém->Orion, Tisk přihlášek pouze portálový335682
Nový formulář Systém->Orion, Tisk přihlášek pouze portálový.

RT  - SY0320 (1.01) Vyhozeno os. číslo335228
Vyhozeno os. číslo.

DATABÁZE

RT  - EWP nové položky a parametr335581
Sedm nových položek tabulky studenti_vyjezdy a parametr ewp_zverejnena_api.

RT  - Studenti_zadosti_typ335613
Nová položka - NAZEV_AN - název typu žádosti - anglicky.

RT  - Nový parametr334637
KDO_MENI_VYUKU_PRED - Výuku předmětu může změnit UCITEL nebo PRODEKAN.

RT  - Nová položka v tabulce: PR_SPOJOVACI.335788
WEB_TEXT_ZASKRTAVATKO_AN - Text se zobrazí uchazeči, fakulta ho může zadat pro konkrétní
přijímací obor - anglicky.

RT  - Nové položky tab. cis_skol308187
Přidávají se položky: OD a DO - roky existence školy od do.

RT  - Rušení parametru přijímacího řízení336117
Ruší se pa_web_rc.

RT  - HK335668
Nové položky - Položka Účetní analytika, stud. program - anglické verze.
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PORTÁL - CHYBY

RT  - Žádosti studenta335692
Oprava zobrazovaného emailu studenta v informační hlášce.

RT 335213
Oprava zmizelé možnosti platby na UPOL přes specifickou platební bránu.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava SIMS335397
Oprava kontroly občanství pro kvalifikátor = bez občanství.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - rozšíření tabulky EL_AKT_STUDENTA334750
Evidence výsledku přidání studenta k aktivitě v externím systému za účelem případného opakování
operace.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PJ0042 (1.26) Zrychlení kontroly výsledné délky položky Označení335228
Nedělá se procházením řádek ve formuláři.

RT  - PJ0020 (2.87) Vkládání existující osoby336408
Nastavení default hodnoty pro INFO_KLADNE_ROZHODNUTI_V_IS.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT ,  - ES0170 (2.15) Kontrola převodu327684 321010
Kontrola převodu na stejný program, úprava v navigaci položek.

RT  - PJ0040 (2.54) Přidání položky328756
Přidána položka pro zadání textu, na základě kterého uchazeč potvrdí zda se zapíše nebo ne.

RT  - ES0080 (2.48) Přepínač pro výběr zobrazení uchazečů328756
Pro zobrazování uchazečů přidán přepínač, který vybere uchazeče podle toho, zda potvrdil zápis na
přihlášený st. program nebo ne.

RT  - CI0160 (1.18) Přidání položky308187
Přidání položky PLATNOST.

RT  - PZ0010 (3.44) Přidání položky328737
Přidání položky UCETNI_ANALYTIKA do tabulky pz_predpisy.

RT  - PJ0040 (2.55) Přidání položky328756
Přidána položka pro zadání textu v angličtině, na základě kterého uchazeč potvrdí zda se zapíše nebo ne.

RT  - CI0160 (1.19) Přidání položek308187
Přidání položek pro zadání platnosti "OD" a platnosti "DO" škol uvedených v číselníku.

RT  - OP0010 (3.98) Přidání položky317968
Přidání položky Joint_degrees do bloku Specializace na záložku Popis.
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BOREC NA KONEC

Je úžasné, co všechno se vám může podařit, když máte odvahu a nervy to zkusit.

[Vlahoš von Rosret, Nadělat prachy, Terry Pratchett]


