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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.

ROZVOJ E-PŘIHLÁŠKY V ROCE 2020

V uplynulém roce došlo k významným změnám v aplikaci E-přihláška, my bychom proto chtěli požádat
administrátory, aby si důkladně pročetli nápovědu a upozornili na novinky zástupce fakult.

Jednou ze změn je pro uchazeče možnost upravovat podanou přihlášku i po vypršení termínu pro podávání
přihlášek nebo dokonce i po převedení přihlášky do přijímacího řízení. To se týká mimo jiné zadávání
známek nebo přikládání souborů. Ve formuláři je možné některé známky označit jako PJ0040 

(hodnota ). Mezní termín pro doplňování známek avyžadované s možností dodatečného doplnění D  
souborů je dán položkou . Všechna pravidla pro vkládáníNastavení E-přihlášky / Soubory a známky do
známek a souborů jsou shrnuta v . tabulce v nápovědě k IS/STAG

Změna způsobu přihlašování do elektronické přihlášky do ní zároveň znemožnila vstup studijním
referentkám, takže už aplikaci nemohly vidět z pohledu uchazeče. Do formuláře bylo proto proPJ0022 
tento účel přidáno tlačítko pro vstup do E-přihlášky.

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2020-12-18.pdf
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 20.11.2020 - 17.12.2020 (BUILD 201217)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Prohlížení293934
Do většiny záložek doplněna možnost stahování vyhledaných výsledků do xlsx.

RT  - GDPR souhlasy338114
Upraveno zobrazení informací o odstranění dat na základě typu dat.

RT  - Soubory studentů336631
Do komponenty pro výběr typu souboru zapracováno i případné zobrazení upraveného názvu typu
souboru.

RT  - Témata kvalifikačních prací323928
Pokud je ve vyhledávacím filtru v poli pracoviště uvedena fakulta, vyhledá témata vypsaná přímo na tuto
fakultu (bez podřízených pracovišť). Tato změna ulehčí vyhledávání, zda nebyla některá témata omylem
vypsána na fakultu místo na katedru.

RT  - ECTS Výjezdy334323
Export do xlsx - nyní obsahuje i počet let předch. studií studenta k začátku akt. akad. roku.

RT , , , , ,  - Témata kvalifikačních prací315547 323928 325021 331446 334084 335789
Podle parametru VSKP_PRACOVISTE_TYP se studentům nabízejí pracoviště do pokladu vysokoškolské
kvalifikační práce. Můžou to být pouze katedry, fakulty nebo všechna pracoviště.

RT  - ECTS Výjezdy334323
Xlsx výstup doplněn o další požadované položky.

RT  - ECTS Výjezdy336273
Zavedena možnost vložení datumů podpisů CHLA.

RT  - Prohlížení332275
Doplněna možnost vypnutí stránkovaní v místech, kde tato možnost ještě nebyla.

RT  - ECTS Výjezdy/Příjezdy324845
Doplněn příznak virtuální mobilita.

RT  - Sestava Pořadí uchazečů podle bodů z testů celkem326618
Doplněna poznámka (interní).

RT  - E-přihláška - Požadavky oboru335499
Přidána položka nostrifikace.

RT  - Praxe335356
Možnost nastavení pevného termínu pro odevzdání souborů.
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RT  - Webové služby315225
První část nové verze napojení na rozhraní systému FIS (JČU, UJEP, UPCE, VFU). Cílem je implementace
napojení tří nových způsobů propojení a několika novinek (přenosu financí i v cizích měnách, vratky, čísla
objednávek a další drobnější novinky). Zatím určeno k testování v předprodukčních prostředích na JČU.

RT  - Webové služby202389
Webová služba "kvalifprace/getKvalifikacniPrace" vrací nově známku u práce i uživatelům s rolí KATEDRA
(pro práce dané katedry) a jakémukoliv učiteli, pokud je vedoucím/oponentem/školitelem dané práce.

RT - Zápisový list A336826 
Nové parametry Studium v kombinaci a Datum splnění, statut u jednorázových předmětů, pokud mají
nahrazovaný předmět (mají-li jich víc, vypíše se nejvyšší statut).

RT ,  - Praxe335356 335469
Možnost nastavení, do kdy mohou studenti upravovat údaje o praxi.

RT  - Hromadný e-mail335738
Možnost vypnout odeslání zprávy jako notifikace. Odeslání jako notifikace je defaultně zapnuté, vypnout
jej lze v konfiguraci (stag-config.properties, volba "mailer.podpora_oznameni = false").

RT  - Grafické přehledy321216
Pro výstup Počet uchazečů a Počet E-přihlášek doplněna podmínka Stav platby, kterou lze filtrovat
zaplacené a nezaplacené přihlášky. Použitelné i pro porovnání a osu X.

RT  - ECTS Výjezdy334323
Export výjezdů do xlsx - doplněny sloupce na počet dní a měsíců výjezdu.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů316760
Doplněn filtr na fakultu.

RT  - Moje studium / Hodnocení kvality318372
Pokud je na celém dotazníku k hodnocení jen jeden předmět nebo služba, tak se rovnou zobrazí -
například u anket pro neabsolventy, kde obvykle je jen jedna "pseudo" služba k hodnocení.

RT  - ECTS Příjezdy306633
Odlišení mezi konečným datem a předpokládaným datem (odjezdu/příjezdu).

RT  - ECTS Nabídky výjezdů328761
Veřejná poznámka u Požadovaných dokumentů nebo informací nyní automaticky zobrazí vložená url jako
prokliknutelná url.

Globální- - Webové služby
Modul oznámení - úprava odesílání e-mailů - změněn způsob generování hlaviček From, přidána možnost
odesílat hlavičku Reply-To u některých typů oznámení.

WINDOWS KLIENT

RT ,  - Z_BANKA (2.07), Z_MCASH (3.04), G_STIP2 (13.12) Nový formát pro cizí329291 306688
měnu, nový parametr Záznamy od-do
Formát BEST do Komerční banky, možnost rozdělení velkého množství plateb do více souborů.

RT  - ES0010 (13.24) Tlačítko Žádosti333878
Tlačítko Žádosti umožňující proklik do portálu na seznam studentových žádostí (tlačítko je přístupné, jen
pokud je nějaká žádost podaná).

RT  - PJ0040 (2.56) Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace334738
Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace.

RT  - PJ0041 (1.26) Počty záznamů, zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace334738
Počty záznamů, zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace.

RT ,  - G_POT_ST (6.51) Doplnění role v kolonce Vyhotovil(a)332196 316383
Na parametr - Úprava stavu vyplacení stipendií.

RT , ,  - ES0010 (13.25) Kopírování uznaných předmětů, vkládání335233 335282 337143
nahrazovaných, údaje o učiteli
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Úprava kopírování uznaných předmětů a vkládání nahrazovaných předmětů. Zobrazení údajů o učiteli v
nápovědné bublině u příjmení. Dvojklik na příjmení školitele a učitele otevře mailového klienta s
předvyplněnou e-mailovou adresou dané osoby (pokud je u osoby zadaná).

RT  - PJ0022 (1.24) Tlačítko Portál338076
Tlačítko Portál umožňující vstup do e-přihlášky uchazeče na portálu.

DATABÁZE

RT ,  - Nové položky tabulek praxe336991 336994
Doplňují se tabulky px_praxe a px_praxe_typy_souboru.

RT  - HK336863
Nové položky - Položky týkající se předchozího studia na VŠ.

RT  - Nová položka tabulky UCITELE_PREDMETU309236
Přidává se - EXAMINATOR.

RT  - Nová položka tabulky OBORY333386
Přidává se - TISK_SPECIALIZACE_DIPLOM_A_DS - Volba tisku specializace na diplom a DS.

RT  - Nové parametry u vícezápisu předmětu255722
Přidávají se parametry: OPAKOVAN_ZAPIS_VICEZAPIS_TYP a OPAKOVAN_ZAPIS_VICEZAPIS_POCET.

RT  - Nový parametr e-přihlášky335499
Přidává se - EPR_POVINNA_NOSTRIFIKACE.

RT  - Nostrifikace u e-přihlášky335499
Pokud uchazeč v e-přihlášce zaškrtne, že má nostrifikaci předchozího vzdělání, negeneruje se při podání
e-přihlášky uchazeči předpis platby za uznání předchozího vzdělání.

RT  - FIS337467
Novinky v propojeni - úpravy v DB - 2 nové parametry a 4 nové položky.

RT  - HK-filtry338009
Rozhodnutí o poplatku - přidány parametry Typ a Forma studia.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Prohlížení/Pracoviště/předměty338177
Oprava drobné chyby při vypisování předmětů bez rozvrhu, u kterých nelze určit ani semestr výuky.

RT  - Předměty učitele337993
Oprava chybějícího tlačítka 'Zobrazit' ve filtru předmětů pro roli katedra.

RT  - Úprava výsledků přijímacího řízení338040
Vylepšení pro zvláštní případy.

RT  - E-přihláška - Úprava výsledků přijímacího řízení338040
Vylepšení pro zvláštní případy.

RT  - Praxe336968
Oprava ukládání praktikantů na termínech v případě filtrování výsledků.

RT  - Témata kvalifikačních prací336295
Opraveno vyhledávání specializací/oborů pro rovnocenné kombinace (nejedná se o maior/minor).

RT ,  - Hromadný e-mail336546 337085
Oprava prohozených popisků filtru "celoživotní" a "univerzita třetího věku".

RT  - Webové služby336320
Oprava chyby při stahování souborů z IS/STAG. Mohla se projevovat pouze ve speciálních případech,
například při masivním volání mnoha služeb paralelně.

Globální- - Webové služby
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Napojení na MS Teams - Opravena chyba NullPointerException při pravidelné aktualizaci členů týmu.

RT , , 330598 337897 337888
Opravu externí knihovny pro SAML komunikaci se Shibbolethem (oprava chyby metadat pro SAML, která
se projevila na UPOL).

RT 337366
Oprava chyby v logování do log souborů na portálovém serveru. Mohly se v nich objevit některé citlivé
údaje...

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 335492
Oprava zobrazení rozvrhu.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava tr_pspo_terminy_ariu336877
Přepracováno tělo triggeru.

RT  - Oprava SIMS337633
Oprava generování souboru pro opravu soc. stipendií.

RT  - Úprava triggeru tr_ucra_briu_vyuc337793
Vypuštěna klauzule.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Praxe335469
Trigger TR_NOTIF_PXNOS_AIR - Nový trigger na posílání oznámení hodnotitelům praxe po vložení
souboru k praxi studentem.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_STIP2 (13.13) Opravena délka parametru336743
Parametr pro název souboru - formát BEST pro cizí měnu.

RT  - Z_BANKA (2.08) Předchozí verze336743
Návrat k předchozí verzi.

RT  - Z_MCASH (3.05) Předchozí verze336743
Návrat k předchozí verzi.

RT  - G_STIP2 (13.14) Předchozí verze336743
Návrat k předchozí verzi.

RT  - ES0010 (13.26) Zápis rozvrhu337299
Obnoven zápis rozvrhu předmětu.

RT  - SY0202 (9.18) Oprava vkládání337510
Oprava detekce studií pro vkládání.

RT  - G_STIP2 (13.15) Oprava ve formuláři parametrů229073
Oprava u parametrů Vypracoval, Děkan a Tajemník - zúžení výběru, jde o doplněnou verzi 13.13.

RT  - Z_BANKA (2.09) Oprava ve formuláři parametrů v g_stip2229073
Návrat k verzi 2.07.

RT  - Z_MCASH (3.06) Oprava ve formuláři parametrů v g_stip2229073
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Návrat k verzi 3.04.

RT  - G_STIP2 (13.16) Úprava u označování záznamů329291
Označují se i záznamy do pokladny pro ostrý tisk.

RT  - HK0020 (1.24) Kontrola zaškrtávátek334428
Musí být zaškrtnuto Výstup do spis. služby, pokud je zaškrtnuto Výsledné PDF do spis. služby.

RT  - HK0010 (1.38) Kontrola zaškrtávátek334428
Musí být zaškrtnuto Výstup do spis. služby, pokud je zaškrtnuto Výsledné PDF do spis. služby.

RT  - ES0010 (13.27) Délka názvu stud. programu338357
100 na 200.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - CI0160 (1.20) Přidání položek331581
Přidání položek PIC, ECHE_CODE, ECHE_OD, ECHE_DO.

RT  - PZ0010 (3.45) Automatické uložení předpisu334949
Pokud uživatel neuloží nový předpis do databáze před přechodem na některou z dalších záložek, předpis
se uloží automaticky.

RT  - ES0080 (2.49) Zobrazování na záložce Osobní údaje336822
Na záložku Osobní údaje přidána řádka pro možnost výběru a opravy osobních dat uchazečů z úvodní
obrazovky.

RT  - AN0040 (4.16) Úprava LOV u položek Hodnocení325373
Automatické doplnění textu v položce Hodnocení při zadání hodnoty známky do této položky.

RT  - OP0010 (3.99) Přidání položky333386
Přidání položky TISK_SPECIALIZACE_DIPLOM_A_DS.

RT  - PM0010 (2.88) Přidání položky309236
Přidání položky Examinátor.

RT  - PJ0080 (2.23) Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace336826
Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace.

RT  - PJ0062 (2.08) Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace336826
Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace.

RT  - PJ0052 (2.10) Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace336826
Zaškrtávátka Jednoobory, Kombinace.

BOREC NA KONEC

Děkuji všem za příjemnou spolupráci a přeji Vám mnoho štěstí v pracovním i osobním životě. Jak řekl
Theodor Fontane: Slova na rozloučenou musí být krátká jako vyznání lásky. 

Gabriela Hessová, CIV ZČU 2015 - 2020
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