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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.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ REALIZOVANÉ V MOODLE – MOŽNOST
AUTOMATICKÉHO ROZESÍLÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ

Již 2 roky je možno propojit IS/STAG s e-learningovým systémem Moodle nejen pro klasickou výuku, ale i
pro realizaci testů v rámci přijímacího řízení. Nově lze nastavit IS/STAG tak, aby uchazečům, pro které
zrovna zakládá nové konto v Moodle, odeslal i e-mail s oznámením. Oznámení pak obsahuje informaci o
tom, jaké uživatelské konto a heslo má uchazeče v Moodle přiděleno.

Informace a návod pro administrátory IS/STAG je k dispozici v dokumentaci.

E-mail bude mít následující znění:

NOVÉ PARAMETRY PRO ZJEDNODUŠENÍ SPRÁVY
UŽIVATELSKÝCH KONT

Pro zjednodušení správy uživatelských kont byly přidány 3 nové parametry. U všech tří se vždy zadávají
zkratky rolí, pro které má dané chování fungovat oddělené čárkou. Pro roli student použijte zkratku ST.
Případně lze zadat hodnotu VSE, pokud chcete dané chování zapnout pro všechny uživatele IS/STAG.

KONTO_DEFAULT_EXPIRE - tento parametr zajistí, že každé nově založené konto bude ve stavu
expired, tj. uživatel bude po prvním přihlášení přinucen si heslo změnit. Tento parametr nahrazuje
parametr STUDENT_DEFAULT_EXPIRE.

https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2021-03-15.pdf
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/elearning/moodle/
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/win-klient/userdocuis_parametry.html#userdocparametr_KONTO_DEFAULT_EXPIRE


KONTO_DEFAULT_RANDOM - tento parametr zajistí, že nově založenému uživateli bude
vygenerováno náhodné heslo. Heslo bude mít 30 znaků a bude obsahovat malá písmena, velké
písmena a číslice.

KONTO_POSLAT_ZPRAVU - tento parametr zajistí, že každému uživateli, kterému je založeno konto
v IS/STAG bude odeslán informační e-mail. Obsah tohoto e-mailu je definován v parametru
KONTO_EMAIL_ZPRAVA. Pokud není parametr KONTO_EMAIL_ZPRAVA nastaven, tak se žádný email
neodešle bez ohledu na nastavení parametru KONTO_POSLAT_ZPRAVU.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 28.02.2021 - 11.03.2021 (BUILD 210311)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Prohlížení/Učitelé306149
Doplněn nový filtr na to, zda je vyučující zaměstnanec.

RT  - Napojení na Moodle342576
Nová možnost odesílat uchazečům automaticky e-mail obsahující informace o kontu, které jim IS/STAG
vytvořil v externím e-learningovém systému Moodle pro přijímací řízení.

RT  - ECTS přihláška308187
Vyhledávání vysílajících škol, přidána možnost zadat platnost OD - DO těchto škol v číselníku (ve
formuláři CI0160). ECTS příjezd pak ukazuje uchazečům pouze ty školy, které jsou platné v aktuálním
okamžiku (přidává-li se nový příjezd) nebo v okamžiku počátku příjezdu (upravuje-li se již existující).
Koordinátoři i nadále mohou volit nehledě na platnost.

RT  - Moje studium / ECTS Příjezdy343979
Student může nyní přidávat a měnit předměty ze své domácí školy i ve stavech 450 a 460.

RT  - Webové služby315225
Úprava odesílání do FISu.

RT  - Témata kvalifikačních prací343568
Parametr VKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_ZMENY také znemožňuje odstranění tématu, pokud již existuje
práce převedená do zadání VŠKP.

RT  - Prohlížení/Popis předmětu301566
Doplněna informace o typu učebny u typu RA.

RT  - IS-STAG / ECTS Příjezdy343050
Doplněn filtr na osobní číslo studenta.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy a ECTS Nabídky výjezdů330607
Doplněna možnost zobrazit si u studentovo výjezdu/přihlášky na výjezd i předchozí výjezdy se stejným
financováním.

RT  - Témata kvalifikačních prací332453
Rozšíření seznamu akademických roků o deset let dopředu.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů342979
Do seznamu přihlášek doplněn sloupec s cílovou institucí pro případ, kdy se jedná o VŘ bez vazby na
smlouvu/školu.

RT 342946
Omezení maximální délky uživatelského jména při přihlášení.

RT  - Webové služby342576
Nový parametr MOODLE_NOTIFIKUJ_NOVE_UCHAZECE s možností automatických notifikací uchazečům,
pro které systém zakládá konta v e-learningovém systému Moodle pro přijímací testy. IS/STAG jim
odešle jejich uživatelské jméno, heslo a URL daného Moodle. Vytvářeno jako námět pro JČU, ale může se
hodit i jiným školám.
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WINDOWS KLIENT

RT  - PASSWD (3.02) Změna procedury pro změnu hesla321455
Procedura akceptuje  klauzuli.replace

RT  - ES0170 (2.17) Změna pro sdružené obory327684
Přidání bloku specializací pro sdružené studium.

RT  - PJ0020 (2.88) Zobrazení stavu validace elektronického podpisu, odstranění338442
nepoužívaných položek
Zobrazení stavu validace elektronického podpisu.

RT  - PJ0020 (2.89), PJ0021 (3.44) Odkaz na vstup do e-přihlášek v emailu.318739
Do e-mailu pro uchazeče je přidaný odkaz pro zobrazení jeho e-přihlášek.

DATABÁZE

RT  - Mezní termín SZZ317623
Úprava pro UHK dle jejich SZŘ.

RT ,  - Nové funkcionality při zakládání uživatelů321455 305982
Zohlednění nových parametrů KONTO_DEFAULT_EXPIRE, KONTO_DEFAULT_RANDOM,
KONTO_POSLAT_EMAIL a změna chování parametru KONTO_EMAIL_ZPRAVA.

RT  - Nový parametr324014
DEADLINE_ROZVRH_VYJIMKY - Další uživatelské role, oddělené čárkou, které mají výjimku z
DEADLINE_ROZVRH.

RT  - Nová položka tabulku pr_uchazeci_www338373
Přidává se položka: VS_STATIDNO - Kód státu školy předchozího studia.

RT ,  - Nové parametry321455 305982
Nové parametry KONTO_DEFAULT_EXPIRE, KONTO_DEFAULT_RANDOM, KONTO_POSLAT_EMAIL pro
správu vytváření kont.

RT  - Nový parametr343047
VSKP_TEXT_PROHLASENI - Text prohlášení, které student zaškrtne při odevzdání VŠKP.

RT  - Nové položky tab. abn_diplomove_prace343047
Přidávají se položky: PROHLASENI a ODSOUHLASENI_DOU.

RT  - Akce bez místnosti v časoprostoru342956
Do časoprostoru se vkládají i RA bez místnosti.

RT  - Nové položky tab. abn_diplomove_prace343047
Přidávají se položky: PROHLASENI a ODSOUHLASENI_DOU.

RT  - Nové domény pro Learning Agreement 339301
Přidávají se domény - TYP_MOBILITY a ZADANI_PREDMETU_DUVOD_ZMENY.

RT  - Úprava tab.obory_partneri, abn_absolventi_part...299964
Přidávají se položky: ABN_ABSOLVENTI_PARTNERI.DAT_VYSTAVENI,
ABN_ABSOLVENTI_PARTNERI.MISTO_VYSTAVENI, OBORY_PARTNERI.TITUL_JE_PRED.

RT  - Doplnění parametru vskp_podklady_forma343889
Přidání volby.

RT  - Úprava constraintu celk_zn_ck332687
Úprava na nový způsob ukládání hodnocení. Constraint je nad tabulkou abn_absolventi.

RT  - Kontrola datumů přerušení343885
Úprava kontroly, když je začátek přerušení jako datum ukončení.

RT  - HK0010343802
Nové parametry - Seznam studentů obecný - nové parametry Okres a Kraj.
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PORTÁL - CHYBY

RT 343919
Oprava v zadávání bankovního účtu studenta, omylem bylo vždy vyžadováno i předčíslí účtu.

RT  - Žádosti studentů343623
Drobná oprava.

RT 343192
Oprava ve formuláři Moje Výuka / Kvalita Výuky v případě uživatele s rolí "Garant studijního programu
nebo oboru" (při výběru fakulty a katedry na záložce "Vyhledávání předmětů").

RT 343714
Oprava názvu výstupního souboru při volání některých reportů.

RT 342732
Odkaz na platební bránu FlyWire se nově děje pouze pro platby v Kč.

RT  - Témata kvalifikačních prací343454
Přidána kontrola na maximální počet přidělených témat při změně akademického roku zadání studentem.

RT  - Epřihláška342732
Odkaz na platební bránu FlyWire se nově děje pouze pro platby v Kč.

RT  - Moje výuka > Garant oboru343309
Oprava chyby při nevyplněném datu vydání stanoviska uznávacího orgánu.

RT  - Prohlížení > Student343530
Chyba při vyhledávání a specifické kombinaci uživatele a nastavení GDPR.

RT  - Epřihláška - Chyba při podávání přihlášek na školách, kde je zapnut parametr340506
EPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE
Ukládá stát narození ČR, přestože jej v GUI aplikace vůbec již nevyžaduje. Opraveno.

RT  - IS-STAG / Zapisovatel u státnic341110
Oprava automatického generování a ukládání souboru s průběhem obhajoby.

Globální- - Epřihláška
Opravena kritická chyba při nahrávání souborů, u některých oborů byla zobrazena chybová hláška, u
některých dokonce bránilo podávání přihlášky (záleželo na nastavení požadovaných souborů).

RT  - Správa praxí343337
K praxi nebylo možné přiřadit pozice z více míst zároveň, protože aplikace při přiřazení pozice z nějaké
organizace smazala všechny pozice z jiných organizací. Opraveno.

RT  - Správa praxí343380
Při přepnutí na jinou organizaci v katalogu se zobrazoval detail pozice od předchozí organizace.
Opraveno.

RT  - Webové služby342150
Oprava chyby, vylepšení v rámci tohoto RT nefungovalo (nová položka "kontakt" u WS na termíny
zkoušek).

RT  - Kvalita výuky/Zveřejněné výsledky anket343307
Chyba ve statistikách za katedry v případě anket s hodnocením každého vyučujícího zvláště.

RT  - Soubory studenta343308
Oprava v uploadu souboru.

RT  - Prohlížení/Termíny342930
Změna způsobu logování.

RT  - Prohlížení/RA342931
Ošetření vstupních dat vyhledávacího formuláře.

RT  - Prohlížení/Programy a obory342933
Ošetření vstupních dat vyhledávacího formuláře.
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RT  - Prohlížení/Místnosti342935
Ošetření vstupních dat vyhledávacího formuláře.

RT  - Evaluace342937
Oprava v tvorbě zobrazení celkového hodnocení předmětu formou hvězdiček.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava procedury pro změnu hesla 321455
Oprava pro použití klauzule replace.

RT  - Oprava tabulky eva_reakce343476
Chybná definice položky - KOMENTAR - změna na CLOB.

RT  - Oprava synchronizace dat žádostí343713
Ošetření selectů.

RT  - Oprava tabulky eva_reakce343476
Chybná definice položky - KOMENTAR - změna na CLOB.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PJ0021 (3.43) Zobrazení stavu validace elektr. podpisu, odstranění338442
nepoužívaných položek
Zobrazení stavu validace elektr. podpisu.

RT  - PM0080 (1.68) Oprava kopírování343344
Oprava kopírování při změně katedry nebo roku.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - AN0040 (4.17) Přidání položek299964
Přidání položek na záložku Joint-degree.

BOREC NA KONEC

Prolítlo už hafo jařin vod dob, co se dával do pucu Oltecové rathaus. To jednó véšky z Rathausu hodili drát
jednomu známýmu borcovi, keré bóchal se šutrama a keré chodil do bódy k jednemu névymakaňéšímu a
nénabiťéšímu mistrovi z Práglu. Sice se mu do Česka moc klapat nechcelo, ale když fotr prolepil ňáké
škopek, nebylo co řešit. Hodil na sebe mantl a solidní traťůvky a vodklapal. Ňáké jár krmil lepóchy
rozumama toho šéfa z Práglu a když už byl skoro hotové, tak se vo něm domákli véšky ze Štatlu a že pré
má naklapat do Brniska a helfnót jim s oltecovým Rathausem

Aleš "Agi" Bojanovský - Křivá věž
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